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GEDERSONJARA LOPES

ASSUNTO SOLCITAÇAO DE RRT EXTEMPORÂNEO N? 7823222

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N9 294/2018-2020 - 723 CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede do
CAU/MS, no dia 15 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do Regimento Interno do
CAU/MS, aprovado na Sessão Plenária Ordinária n$ 70, de 25 de outubro de 2018, após análise do assunto em
epígrafe, e

Considerando a Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e
do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências;

Considerando o teor do artigo 24$, § 1̂  da Lei Federal n? 12.378/2010, que dispõe: "§ 1̂  O CAU/BR e os CAU's têm
como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo".

Considerando que a Deliberação n^ 21/2017 - CEP CAU/BR, dispõe que o arquiteto e urbanista possui atribuição legal
para as atividades de projeto e execução de movimentação de terra, terraplanagem, drenagem e pavimentação de
equipamentos referentes ao urbanismo, limitada ás vias urbanas, não contemplando o projeto e execução de vias
rurais, quais sejam as estradas e rodovias.

Considerando que o inicio da atividade, conforme o RRT, se deu em 15/12/2017, posterior, portanto, à vigência da
Deliberação n$ 21/2017 - CEP CAU/BR ) de 07 de abril de 2017.

RESOLVE:

1. Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Mellina Btoss Romero, pelo "INDEFERIMENTO do Requerimento de
RRT Extemporâneo - Protocolo n? 801704/2019, nos termos da Resolução CAU/BR n? 21/2012 e 91/2014 e
pela EXTINÇÃO e Arquivamento do presente processo".

2. Comunique-se e intime-se, na forma da Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012.

Campo Grande, MS, 15 de maio de 2019

MELLINA BLOSS ROMERO

Coordenadora

FABIANO COSTA

Conselheiro Estadual

CARLOS LUCAS MAU

Conselheiro Estadual
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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CAU/MS

Processo Administrativo Protocolo 801704/2019 CAU/MS
Assunto: Fiscalização - Aprovação de RRT Extemporâneo
Interessado: Arquiteto e Urbanista Gederson Jara Lopes
Relatora: Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero

RELATÓRIO

»ve início em 15/01/2019, através da solicitação de Registro do
RRT Ext 3222; por parte do arquiteto e urbanista interessado, conforme
relatóric ' constante nas fls. 02.

KRT, a declaração do profissional interessado e o contrato (fls.

Foi juntada a Deliberação n^. 021/2017 - CEP-CAU/BR, para maior compreensão acerca
da atribuição profissional do arquiteto e urbanista para desempenho destas tarefas.

A GERFIS elaborou então, a Cl de n^. 2721/2018-2020, em que esclarece:

"(...)O(A) profissional solicita a aprovação do RRT Extemporâneo n?. 7823222
referente a atividade de execução de terraplanagem, drenagem e pavimentação
referente ao contrato 01/2017 tendo como objeto "restauração da Rodovia
Municipal da Marema com revestimento primário e drenagem em pontos críticos,
Rodovia Municipal, Trecho: Ent BR 262 - Entr MS-185, extensão 56 Km, Município
de Miranda MS.

Conforme Deliberação 21/2017 - CEP-CAU/BR a atribuição para arquitetos e
urbanistas para projeto e execução de movimentação de terra ou terraplenagem,
drenagem e pavimentação de equipamentos referentes ao urbanismo relacionado
a vias, bem como de sistema viário e acessibilidade (itens 1.9.1, 2.8.1,1.8.7e 2.7.5
do art. 3? da Resolução CAU/BR ng. 21/2012) está limitada a vias urbanas (ruas,
avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos a circulação pública) situadas em
áreas urbanas e áreas rurais urbanizadas, não contemplando projeto e execução
de vias rurais (estradas e rodovias).

(...)Examinando a documentação apresentada e os relatos de análise da
coordenadoria do SICCAU e agente fiscal, verifico que o pedido não atende as
disposições da Resolução CAU/BR n?. 91, de 9 de outubro de 2014 e Deliberação
Plenária CAU/MS ng. 83/2015 pois o profissional não possui atribuição para
"restauração da Rodovia Municipal da Marema com revestimento primário e
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drenagem em pontos críticos, Rodovia Municipal, Trecho: Ent BR 262 - Entr MS-
185, extensão 56 Km."

(...) Assim de acordo com as disposições na Portaria Normativa ng. 002/2015-2017
- CAU/MS, de 15 de junho de 2015 indefiro o pedido do profissional e encaminho
à Coordenadoria do SICCAU este relatório em 12 folhas ({Is. 02-13) para
comunicação da não aprovação do documento/'

O profissional apresentou no dia 20/03/2019, documentação complementar referente
ao Atestado contendo planilha dos quantitativos dos serviços executados para análise em
razão do indeferimento do RRT Extemporâneo conforme Cl n^. 2721/2018-2020 - GERFIS -
CAU/MS. (fls. 15/17).

Em 17 de abril de 2019 o presente processo foi distribuído para esta Conselheira.

Em 29 de abril de 2019 foi juntado o pedido de consideração do profissional interessado,
oportunidade em que alegou:

"(,..)Atualmente trabalho em duas empresas prestando serviço de cargo e função,
E tenho a minha própria Empresa , sendo as empresas CASTRO CONSTRUÕCES E
TRANSPORTE LTDA -EPP, CNPJ 07.803709.0001-74. EMPRESA ARNALDO
SANTIAGO-ME20.228.291/0001-87, GEDERSON J LOPES CNPJ 32.222.080.0001-54
as nossas principais funções serviço que executamos , terraplenagem ,
pavimentação, e drenagem fui responsável técnico de duas obras da Agesul sendo
as duas na minha região de Miranda Mato grosso do sul onde tenho minha
empresa e minha residência que hoje atualmente meu ramo construção civil, e
terraplenagem, pavimentação, e Drenagem de grande importância profissional e
técnica, estou dependendo dessas aprovações para continuar no meu serviço, Que
sempre foi meu Ramo como sempre trabalhei e visando em participar de licitações
futuras e presentes , estou aguardando duas RRT Extemporânea dessas duas
Obras.(...)"

É o relatório.

PARECER

Inicialmente, comporta análise quanto à Deliberação n^. 21/2017 - CEP-CAU/BR, que
claramente trouxe em sua redação que a atribuição legal para o exercício do profissional
Arquiteto e Urbanista referente às atividades de projeto e execução de movimentação de
terra, terraplenagem, drenagem e pavimentação de equipamentos referentes ao urbanismo,
se limita às vias urbanas, não contemplando o projeto e execução de vias rurais, quais sejam
estradas e rodovias.
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Logo, por ser este entendimento pacificado pela CEP-CAU/BR, institui-se não ser
atribuição do profissional arquiteto e urbanista a realização da atividade descrita no RRT
Extemporâneo, elaborado pelo interessado, como: "RESTAURAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL
DA MAREMA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM EM PONTOS CRÍTICOS, RODOVIA
MUNICIPAL, TRECHO ENTR5 BR-262 - ENTRS MS-185, EXTENSÃO: 56,000 KM, MUNICÍPIO DE
MIRANDA-MS".

Necessário esclarecer, no mais, que o início da atividade, conforme o RRT, se deu em
15/12/2017, posterior, portanto, à vigência da Deliberação n?. 21/2017 - CEP-CAU/BR (de 07
de abril de 2017).

Diante de todo o exposto, e pelo fato das atividades descritas no requerimento de RRT
Extemporâneo apresentado pelo profissional não estarem de acordo com as deliberações e
normativos vigentes da CEP-CAU/BR, bem como com a orientação da Resolução n9 21
CAU/BR, sou pelo INDEFERIMENTO do Requerimento de RRT Extemporâneo, e também pela
EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO do presente processo.

VOTO

Sou pelo INDEFERIMENTO do Requerimento de RRT Extemporâneo - Protocolo n9

801704/2019, nos termos da Resolução CAU/BR n^ 21/2012 e da n^ 91/2014 e pela EXTINÇÃO e

ARQUIVAMENTO do presente processo.

É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Exercício Profissional.

A /
Campo Grande, MS/.. ..... de .!?}̂ £:..de 2019.

Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero - Relatora


