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MEIO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
DELIBERAÇÃO N' 22/2019 CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR -- CD-CAU/BR, reunido ordinariamente em Brasília-DF, na sededo
CAU/BR, no dia 20 de novembro de 2019, no uso das competências que Ihe conferem no artigo
163 do Regimento Intemo do CAU/BR, apósanálise do assunto em epígrafe, e
Considerando o disposto no art. 3' da Lei 12.378, de 2010, que estabelece: "Os ca/nãos da
atuação pro$ssionat para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das

Diretrizes Curriculares Nacionais que dispõe sobre a formação do prc©ssionalarquiteto e
urbanista nas quais os núcleos de conhecimento de fundamentação
pro$ssionais caracterizam a unidade de atuação profissional

e de conhecimentos

Considerando a Resolução CAU/BR n' 21, de 5 de abril de 2012, que, em estrita observância à

Lei n' 12.378,de 2010,e à ]uz da Reso]ução
CNE/CESn' 2, de 20]0, defineo rol de
atividadesde atribuiçãodos arquitetos(as)
e urbanistaspara fins de Registrode
Responsabilidade
Técnica(RRT) no SICCAU;

Considerando que os Registros de Responsabilidades Técnicas (RRT) não podem ser
constituídos por atividades técnicas que nãe são da responsabilidade, atribuição e campo de
atuaçãodo arquiteto e urbanista e do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;

Considerando as Deliberações n' 75 e 77 de 2017 da CEF-CAU/BR, nas quais a Comissão de
Ensino e Formação do CAU/13R manifesta que a atividade de prometode geração de energias
altemativas por meio de placas fotovoltaicas não encontra amparo nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso de Arquitetura e Urbanismo; e

Considerandoa Deliberaçãon' 04/2019 da CEP-CAU/BR, na qual a Comissãode Exercício
Profissional manifesta que as atividades técnicas relacionadas à geração de energia elétrica
(incluindo as altemativas, como a energia distribuída por sistema solar fotovoltaico) não são da
atribuição e campo de atuação dos arquitetos e urbanistas e, portanto, não podem constar em
RêgístíõgdeResponsabilidade'l'étnica(RRT) efetuadognosCAU/UF por meicrda$1CCAU:

DELIBEROU
1 - Aprovar a Deliberação n' 04/2019 da CEP-CAU/BR e informar que as atividades técnicas
relacionadasà geração de energia elétrica (incluindo as altemativas, como a energia distribuída

por sistemasolar fotovoltaico) não são da atribuição e campo de atuaçãodos arquitetose
urbanistase, portanto, não podem constar em Registros de ResponsabilidadeTécnica (RRT)
efetuadosnos CAU/UF por meio do SICCAU;
2 -- Encaminhar à Presidência do CAU/BR para conhecimento e encaminhamento de resposta
ao CAU/RJ, por meio do protocolo em epígrafe, e solicitar o envio desta Deliberação à RIA
para divulgação do teor aos CAU/UF.
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3- Encaminhar estadeliberação para publicação no sítio eletrânico do CAU/BR

Brasília-DF, 20 de novembro de 20 19

MARCA ELIANA JUBE RIBEIRO
Coordenadora da CEP-CAU/BR
e presidente interina do CAU/BR
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