
 

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEDEP. 
 

 

Endereço: 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018 Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 / 3026-1900 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

 

PROTOCOLO 1045373/2020 

INTERESSADO Gerencia Técnica e de Fiscalização  

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 18/2020 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Tocantins, no exercício das competências que lhe confere o artigo 94 do Regimento Interno do 

CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 0093-

05/2019, observada as disposições do artigo 12º, § 1º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, inciso III, 

alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30,  reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 18 de maio 

de 2020, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto em epígrafe, e  

 
Considerando o inciso II do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/TO, dispor ser de competência 

comum às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/TO, “apreciar e deliberar sobre questionamentos 

referentes às resoluções e outros atos normativos do CAU/BR, vigentes, no âmbito de sua competência”; 

 
Considerando a suscitação de dúvida, formulada pela Gerencia Técnica e de Fiscalização deste 

Conselho, por meio do protocolo nº 1045373/2020, acerca da atribuição de Arquiteto e Urbanista para fazer 

registro de projeto e execução de pavimentação (asfáltica e bloquete), drenagem pluvial urbana e pontes 

(concreto e madeira);  

 
Considerando que a atribuição, para atividades relacionadas à pavimentação asfáltica, encontra -se 

regida na Deliberação CEP-CAU/BR nº 75/2017;  

 
Considerando que a Deliberação CEP-CAU/BR nº 086/2018, subsidia a atribuição relacionadas a 

projeto e execução de drenagem pluvial;  

 
Considerando, no entanto, que subsistem dúvidas, quanto a habilitação/atribuição para realizar, projeto 

e execução de pavimentação de intertravado de ruas e ponte de concreto e madeira. 

 
 

RESOLVE: 
 

1 - Por formular consulta a CEP-CAU/BR, no sentido de esclarecer se arquiteto e urbanista, possuiu 

habilitação/atribuição, para realizar:  

 

1.1 Projeto e execução de pavimentação de intertravado de ruas.  

 

1.2. Projeto estrutural e execução de ponte de concreto e madeira.  

 
2- Por encaminhar a presente Deliberação à Presidência do CAU/TO para, nos termos do art. 116, do 

Regimento Interno do CAU/TO, submetê-la ao Plenário deste Conselho. 
 

 

Palmas - TO, 18 de maio de 2020 
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Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 
 
 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 18/2020  

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Luís Hildebrando Ferreira Paz   X    
Fernanda Brito de Abreu  X    

Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  
Proposta de Consulta a CEP/CAU/BR, referente atribuição profissional para fazer registro de projeto e 
execução de pavimentação (asfáltica e bloquete), drenagem pluvial urbana e pontes (concreto e 
madeira);  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (  )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: Sem ocorrências  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 
 

Palmas - TO, 18 de maio de 2020 

 

 

 

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, na forma do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação Plenária ad 
referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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