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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

- ��-----

Comissao de Exercício Profissional 

PROCESSO 

INTERESSADO 

ASSUNTO 

Protocolo STCCAU nº 412263/2016 - CAU/SC encaminha Deliberação nº 55 
Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC solicitando a manifestação do 
CAU/BR para aprovação de uma lista de atividades de atribuição (ou não) dos 
arquitetos e urbanistas. 
Presidência do CAU/BR 
Ordem do dia nº 8 da 59ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR - demanda 
encaminhada pela Presidência do CAU/BR para apreciação e manifestação da· 
CEP-CAU/BR 

DELIBERAÇÃO Nº 019/2017 - CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP-CAU/BR reunida ordinariamente em Brasília 
(DF), na sede do CAU/BR, nos dias 6 e 7 de abril de 2017, no uso das competências estabelecidas nos 
artigos 50 e 51 do Regimento Geral do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando o Ofício nº 383/2016/PRES/CAUSC encaminhado à Presidência do CAU/BR na qual a 
Presidência do CAU/SC solicita confirmação dos entendimentos emitidos em documentos do CAU/BR 
e CAU/SC referente às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas e autorização do CAU/BR para publicar 
o levantamento feito pela Gerência Técnica do CAU/SC e aprovado pela Deliberação nº 55 da CEP do
CAU/SC no site para divulgação;

i 

Considerando a Deliberação nº 90/2016 da CEP-CAU/BR que encaminhou a manifestação da CEP-
CAU/BR sobre o assunto em epígrafe para manifestação da Comissão de Ensino e Formação do 
CAU/BR (CEF) e recomentou à Presidência do CAU/BR que também encaminhasse a matéria para 
conhecimento da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP); e 

Considerando a Deliberação 11º20/20 l 7 da CEF-CAU/BR que encaminhou a CEP-CAU/BR o 
posicionamento da CEF-CAU/BR a respeito dos pontos em questão e sugeriu a revogação da orientação 
técnica nº 8/2012. 

DELIBEROU: 

l - Manifestar o posicionamento da CEP-CAU/BR referente aos questionamentos feitos pelo CAU/SC
na planilha anexa;

2 - Esclarecer que os atos administrativos do CAU/BR são públicos e devem ser divulgados, não 
necessitando de autorização para sua publicação; e 

3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/BR para conhecimento e encaminhamento ao 
CAU/SC para as providências cabíveis. 

Brasília- DF, 7 de abril de 2017. 

HUGO SEGUCHI 
Coordenador 

RICARDO MARTINS DA FONSECA 
Coordenador Adjunto 
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CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE 
Membro 

JOSÉ ALBERTO TOSTES 

Membro 

LUIS HILDEBRANDO FERREIRA PAZ 
Membro 
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ATRIBUIÇÃO 

TESTE OE ESTANQUEIOAOE EM REDES 
GLP 

RESPONSÁVEL T�CNICO POR EMPRESA 
DE FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA 

(PRODUÇÃO OE ARGAMASSA) 

PROJETO E EXECUÇÃO OE ELEMENTOS 
DE CONCRETO 

EXECUÇÃO OE TESTE OE PERCOLAÇÃO 

BOMBEAMENTO OE CONCRETO 

Anexo Deliberç_,o n9 19 - CEP·CAU/BR 

Anexo DELIBERAÇÃO N2 019/2017 -CEP-CAU/BR 

CONCLUSÃO (SIM/NÃO) !ATIVIDADE RELACIONADA (RESOL. N'21 DO CAU/BR) OBSERVAÇÕES 
Posicionamento CEP-CAU/BR. 

l atribuição de Arquiteto e Urbanista? 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

NÃO 

PREVENTIVO DE INdNDIO (1.S.S. Projeto de insta1aç6es 
I A ata nfto foi ílr.sinada por todos conselheiros (dúvida 

prediais de prevenção e combate a Incêndio;} sobre a valldade) 

NÃO DEFINIDO 

desde que acompanhe o processo de confecção do 
material 

não para a manutenção de elementos mecãnlcos. A 

ata não foi assinada por todos conselheiros (dúvida 
sobre a validade) 
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SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

SIM, COM RESSALVAS 

.. 

ATIVIDADE RELACIONADA (RESOL. N'21 DO 
CAU/BR) 

y) � 

COMENTARIOS CEP-CAU/BR para encaminhamento ao 
CAU/SC 

A CEP- CAU/BR está de acordo com entendimento do CAU/SC. No 
lz,S.3 - Execução de instalação de e,s canalizado !entanto, a atividade relacionada na Resolução n9 21 e a 2.5.3 -

Execução de instalação de gás canalizado 

3.7- Desempenho de C..rgo ou Funçio Técnica 

1.Z.2 Projeto de estrutura de concreto 
1.2.3 Projeto de estrutura pré-fabricada 
2.2.2 Execução de estrutura de concreto 
2.2.3 Execução de estrutura pré-fabricada 

Não se aplica 

I
A CEP• CAU/BR est� de acordo com entendimento do CAU/sÇ. No 
entanto, a atividade relacionada na Resoluç:lo nll 21 que poderá ser 

:uUlizada por um .irqulteto e urbanísta que seja o responsável 
técnico pela fabricaçJo de um produto da construção d vil é a 3. 7 • 
Desempenho de Cargo ou Função Técnica, confof'-me Instruções da 
Deliberação nt 11/2016 e nl! 12/2016 da CEP-CAU/BR. 
QSSEBYACÃO: a atividade 6.3.6 pertence ao Grupo" Ensino e 
PESQUISA", e a fabricação de produtos não se enquadra neS$a 
atividade 

I

A CEP- CAU/BR est� de .:icordo com entendimento do CAU/SC. 
Verificar a Portaria Normativa nl U- CAU/BR, para 
esdarecimentos relativos a caracterização dos Sistemas 
Construtivos e Estruturais. 

A CCP- CAU/BR está de acordo com entendimento do CAU/SC. 
Devem ser seguidos os fundamentos e premissas utiliudas nas 
Ocllberaçlles 008/2014 e 46/2015 da CEP-CAU/BR, ane)(as, que 
trataram da matéria Fundações Profundas e Estaqueamento. E 
tambem as definições estabelecidas na Portaria CAU/BR n• 
12/2013 que caracterizou as atividades inclusas nos itens de 
"S!stem.is Construtivos e Estruturais" d.is edificações 

:A CEP- CAU/BR discorda do entendimento do CAU/sÇ. O 
;bombeamento de concreto poderá ser atribuição profissional de 
,arquitetos e urbanistas, quando ele for responsável técnico pelo 

3.7 - Desempenho de cargo ou Função Técnica ltorneclmcnto de um produto da construção civil. Devem ser 
seguidos os fundamentos e premissas utilizadas na Deliberação n• 
11/2016 e nt 12/2016 ,que tratou da fabricação e fornecimento de 
produtos de construção civil. 
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Anexo Deliberção nº 19 • CEP·CAU/BR 

ATRIBUIÇÃO 

PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

FABRICAÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS 

APUCAÇÃO OE MATERIAL ANTI-CHAMAS 
EM TECIDO 

LAUDO ACÚSTICO 

INSTAIAÇÃO OE AR CONDICIONADO 

PROJETO E EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

tAUDO SUBTERÂNEO, ATERRAMENTO E 
PRUMAOA 

CONClUSÃO (SIM/NÃO) !ATIVIDADE RELACIONADA (RESOL. N'21 DO CAU/BR) OBSERVAÇÕES 

SIM 

NÃG 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

5.7. lAUDO TÉCNICO (detíberaç:lo n·oo3 CEEP-CAU/SC , 
20/03/2015) 

2.3.S. Execução de instalações de ventilação, exaustão e 
climatização {deliberação n•oo3 CEEP-CAU/SC , 

20/03/2015) 

1.9.1.PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO C 2.8.1.EXECUÇÃO DE 

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

arquitetos e urbanistas possuem atribuição para o 
projeto e execução dos mais diversos tipos de 

pavimentação, o que inclui pavimentação asfáltica, 
desde que em áreas urbanas. 

5. 7.LAUDO TÉCNICO {COM PREENCHIMENTO NO CAMPO 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATERRAMENTO DE ldesde que as atividades sejam em instalações elétrte.1s 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DUTOS PARA CABOS ELÉTRICOS E prediais de baixa tensão 
RAMAL OE ENTRADA OE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO) 
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Posicionamento CEP-CAU/BR. 
t atribuição de Arquiteto e Urbanista? 

SIM, COM RESSALVAS 

SIM, COM RESSALVAS 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

SIM 

ATIVIDADE RELACIONADA (RESOL. N'21 DO 
CAU/BR) 

COMENTARJOS CEP-CAU/BR para encaminhamento ao 
CAU/SC 

A CEP- CAU/BR está pardalmente de acordo com entendi�ento do 
CAU/SC. A fabricação de artefatos de cimento poderá ser atribuição 
profissional de arquitetos e urbanistas, quando ele for responsável 

3.7 • Desempenho de Cargo ou Função Técnica !técnico pela fabricação de um produto da construção civil. Devem 
ser secuidos os fundamentos e premissas utilizadas na Deliberação 
n2 11/2016 e n2 12/2016 ,que tratou da fabricação e fornecimento 
de produtos de construção civil. 

A CEP-CAU/BR discorda do entendimento do CAU/SC. A fabricação 
de peças metálicas poderá ser atribuição profissional de arquitetos e 

urbanistas, quando ele for responsável técnico pela fabricação de 
3.7- Desempenho de Cargo ou Função Técnica I um produto da construção civil. Devem ser seguidos os 

Não se aplica 

S.7. Laudo Técnico 

2.3.S. Execução de instalações de ventilação, 
exaustão e climatização 

1.9.1.PROJETO OE MOVIMENTAÇÃO OE TERRA, 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E 

2.B.l.EXECUÇÃO OE TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

S. 7.LAUDO T�CNICO 

fundamentos e premissas utilizadas na Deliberação n� 11/2016 e 
n2 12/2016 ,que tratou da fabricação e fornecimento de produtos de 

construção civil. 

A CEP- CAU/BR está de acordo com entendimento do CAU/SC. A 
atividade não se trata de atribuição profissional de arquiteto e 

urbanista 

A CEP· CAU/BR está de acordo com entendimento do CAU/SC.. 

A CEP- CAU/BR está parcialmente de acordo com entendimento do 
CAU/SC, pois não há restrições nem limitações na lei 12.378 ou na 

Resolução 21/2012 para que o Arquiteto e Urbanista seja o 
responsável técnico pela execução de Instalações de climatização (o 

que inclui os equipamento de ar condicionado no sentido de ser 
unidades autônomas (como sptits) ou sistemas centrais. 

Obs.: no mercado, o profissional habilitado para ser o respons.íve1 
por cálculo e projeto executivo de sistemas de refrigeração e 

condicionamento de ar é o Engenheiro Mecânico. 

A CEP- CAU/BR está de acordo com entendimento do CAU/SC. 
Seguir o que dispõe a Deliberação nlil 17/2016 da Cf P-CAU/BR e o 

Memorando n11 004/2014- CEP-CAU/BR 

/\ CEP- CAU/BR estã de acordo com entendimento do CAU/SC, 
destacando que o laudos técnicos só poderão se realizados para 
atividades que sejam em Instalações elétricas prediais de baixa 

tensão. 

daniel.alves
Riscado










