
 

 

 

Ofício nº 022/2020 PRES-CAU/GO                                                

Goiânia, 07 de abril de 2020. 

 

 

Ao Senhor 

Agenor Mariano 

Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Goiânia 

 

Palácio das Campinas Venerano de Freitas Borges – Paço Municipal 

Av. do Cerrado, n. 999, Bl. C – Park Lozandes 

Goiânia, Goiás 

74.884-900 

 

 

Assunto: EDITAL Nº 002/2020 – Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal 

de Infraestrutura e Serviços Públicos  

 

Senhor Secretário Municipal de Administração, 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU foi criado pela Lei Federal nº 

12.378/2010, com a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da 

arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios éticos, pugnando pelo 

aperfeiçoamento do exercício da profissão.  

 

Oportunamente cabe-nos ressaltar a importância do profissional arquiteto e 

urbanista como agente de planejamento, gestão e transformação do espaço urbano 

qualificando as cidades e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de suas 

populações. Sobre este papel do profissional cumpri-nos informar que em atendimento ao 

disposto no art. 3º, § 1º da Lei nº 12.378, o CAU/BR editou a Resolução CAU/BR n° 

21/2012 e a Resolução CAU/BR n° 51/2013, que dispõe, respectivamente, sobre as áreas 

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas e privativas dos 

arquitetos e urbanistas. 

 



 

 

Tais normativos especificam as áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas 

reconhecendo e respeitando, em todos os aspectos, os direitos legítimos concernentes às 

demais profissões, o que permite concluir pela plena segurança técnica e jurídica de todos 

os seus dispositivos.  

 

O edital em referência, publicado em 20/03/2020, tem, dentre outros, o 

provimento de 01 (uma) vaga para a função de ARQUITETO e 35 (trinta e cinco) vagas para 

a função de ENGENHEIRO CIVIL, estas divididas em 07 áreas de atuação distintas.  

 

Analisando as áreas de atuação, em consonância com a descrição sumária das 

atividades constantes do Anexo II do Edital, é possível identificar que várias delas são 

atividades compartilhas com a profissão de arquiteto e urbanista, mas que foram 

destinadas tão somente aos profissionais da Engenharia Civil. 

 

Demonstraremos a seguir as áreas de atuação compartilhadas e a legislação 

aplicável, conforme atribuições legais: 

 

• Orçamentista em Obras e Edificações  

• Projetista de Instalações Hidrossanitárias 

• Fiscalização de Obras de Edificações 

 

A atividade profissional do arquiteto e urbanismo é regulamentada, conforme já 

mencionado, pela Lei 12.378/10, e Resoluções do CAU/BR, em que citamos o art. 2º da 

citada lei, acerca das atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas: 

 

 Art. 2º  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em:  

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;  

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;  

V - direção de obras e de serviço técnico;  

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 

arbitragem;  

VII - desempenho de cargo e função técnica;  

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;  

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e 



 

 

controle de qualidade;  

X - elaboração de orçamento;  

XI - produção e divulgação técnica especializada; e  

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.  

 

Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes 

campos de atuação no setor: 

I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;   

II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;  

III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços 

externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 

isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;  

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 

monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 

reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de 

edificações, conjuntos e cidades;  

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de 

intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de 

infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e 

trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do 

solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 

urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e 

trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e 

requalificação em áreas urbanas e rurais;  

VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais 

para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-

interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e 

sensoriamento remoto;  

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, 

patologias e recuperações;  

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e 

aplicação tecnológica de estruturas;  

IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;  

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições 

climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e 

construção dos espaços;   

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 

Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento 



 

 

Sustentável. 

 

As atribuições do PROFISSIONAL DA ENGENHARIA – Engenheiro Civil, para 

as ÁREAS DE ATUAÇÃO: Orçamentista em Obras e Edificações, Projetista de Instalações 

Hidrossanitárias e Fiscalização de Obras de Edificações, descritas neste edital são de 

atribuições compartilhadas com profissionais arquitetos e urbanistas, na forma do citado art. 

2º da Lei 12.378/2010 e Resolução nº 21, de 05 de abril de 2012 do CAU/BR. 

 

O art. 3º da citada Res. nº 21, inclusive, cita os grupos das atribuições 

profissionais, para fins de Registro de Responsabilidade Técnica, da seguinte 

maneira: 

1.  PROJETO  

1.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 

1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 

1.3.   CONFORTO AMBIENTAL 

1.4.   ARQUITETURA DE INTERIORES 

1.5.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 

1.6.   ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 

1.7.   RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA 

1.8.   URBANISMO E DESENHO URBANO 

1.9.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 

1.10. RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS 

1.11.   PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 

 

2.  EXECUÇÃO 

2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 

2.2.   SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS 

2.3.   CONFORTO AMBIENTAL 

2.4.   ARQUITETURA DE INTERIORES 

2.5.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA 

2.6.   ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 

2.7.   URBANISMO E DESENHO URBANO 

2.8.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO 

2.9.   PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO 

 

3. GESTÃO 

 

4.  MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO 

4.1. GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA 

4.2.   MEIO AMBIENTE 

4.3.   PLANEJAMENTO REGIONAL 

4.4.   PLANEJAMENTO URBANO 

 
5.  ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 



 

 

6.  ENSINO E PESQUISA 

6.1. ENSINO 

6.2.   PESQUISA 

6.3. TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

 
7.  ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Lei n° 7.410, de 27 de 

novembro de 1985) 

7.1. PLANOS 

7.2. PROGRAMAS 
7.3.   AVALIAÇÃO DE RISCOS 
7.4.   MAPA DE RISCO DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 
7.5. RELATÓRIOS PARA FINS JUDICIAIS 
7.6.   LAUDO DE INSPEÇÃO SOBRE ATIVIDADES INSALUBRES; 
7.7. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO – LTCAT; 
7.8. OUTRAS ATIVIDADES 
 

 

Logo, com base nas informações do Edital e Legislação aplicável, é possível 

concluir que o desempenho nas citadas áreas de atuação é atribuição, também, de 

arquiteto e urbanista, regularmente registrado no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

Portanto, urge a necessidade de retificação do presente edital para permitir 

que Arquitetos e Urbanistas possam concorrer às vagas ofertadas às  ÁREAS DE 

ATUAÇÃO: Orçamentista em Obras e Edificações, Projetista de Instalações 

Hidrossanitárias e Fiscalização de Obras de Edificações, sob pena de flagrante 

ilegalidade, eis que em desarcado com a Lei 12.378/2010. 

 

Aplicando subsidiariamente à questão ora debatida, e em respeito ao Princípio 

da Ampla Concorrência dos certames públicos em geral, e demais Princípios Constitucionais 

Administrativos de que trata o art 37 da CF/88, um dos principais princípios constantes da 

Lei 8.666/93 visa garantir a isonomia no processo licitatório e maior potencial de 

participação/concorrência.  

 

Por óbvio, qualquer restrição ou imposição de condições desnecessárias e que 

frustrem o caráter competitivo dos certames, é plenamente vedada em nosso sistema legal, 

vejamos: 

 

Art. 3º ... 

 



 

 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 

do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei 

no 8.248, de 23 de outubro de 1991;    

 

No presente edital, impor a participação, para as áreas de atuação já citadas, 

exclusiva de profissionais da engenharia inscritos perante o CREA limita o caráter 

competitivo do certame, fere os direitos e prerrogativas constantes da Lei 12.378/2010 e 

Resoluções do CAU/BR, motivo pelo qual deve ser retificado para possibilitar a participação 

de profissionais arquitetos e urbanista regularmente inscritos no CAU. 

 

O Tribunal de Contas da União já se manifestou em matéria semelhante, nos 

termos do TC 016.914/2015-5, cujo trecho transcrevemos a seguir: 

 

Quanto à exigência editalícia de comprovação de inscrição exclusivamente no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), não há reforma a se 

proceder no decisum apelado, vez que os serviços objeto do certame em 

questão também poderiam ser executados por profissionais inscritos no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), à vista da Lei 12.378/2010 e da 

Resolução 21/2012 do CAU/BR. Tal legislação sequer é comentada na peça 

recursal, apesar de utilizada como fundamento do acordão guerreado, de modo 

que não há como prosperar a alegação. (destaque nosso) 

 

Exercendo a capacidade de rever os atos praticados, quando eivados de 

ilegalidade, deverá o presente edital ser retificado para incluir, como critério de participação 

no certame, quanto às ÁREAS DE ATUAÇÃO: Orçamentista em Obras e Edificações, 

Projetista de Instalações Hidrossanitárias e Fiscalização de Obras de Edificações, os 

profissionais arquitetos e urbanistas, devidamente registrados junto ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 



 

 

 

Por óbvio, o cargo em específico deverá constar a nomenclatura de Arquiteto e 

Urbanista. 

 

Com esses esclarecimentos, solicitamos a Vossa Senhoria determinar a 

observância dos instrumentos normativos aqui citados, e nos colocamos à disposição para 

maiores esclarecimentos. 

 

Contamos com a vossa compreensão e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 


