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DELIBERAÇÃON' 27/2019 CD-CAU/BR
O CONSELHODIRETOR -- CD-CAU/BR, reunido ordinariamenteem 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 Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Deliberação n' 037/2019-CEP-CAU/ES, que solicita esclarecimentos quanto à
atribuição dos arquitetos e urbanistas para atividades de "instalação de bomba sêxtupla e instalação de
descargasà distância" em postos de serviços de revenda de combustíveis, devido à descrição contida no
Atestado Técnico em análise, para emissão de CAT-A n' 496724/2019;
Considerando a Resolução CAU/BR n' 21/2012, que dispõe sobre as atividades técnicas de atribuição
dos arquitetos e urbanistas, para Hinode Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU;

Considerandoa figura abaixo que ilustra uma visão geral dasconexõesentre os tanquessubtenâneose

as bombasde combustívelque podemestar presentesem um posto de serviços,mostrandoos
equipamentos que estão associados às operações de descarga dos çaminhões-tanque, sucção das bombas

e abastecimentodos veículos, que é consideradaa área de maior risco humano e ambiental devido ao
potencial de vazamentos, derrames e risco de explo$$q
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Considerando a Deliberação n' 63/20 19 da CEP-CAU/BR que esclarece que os arquitetos e urbanistas
!!ãe possuematribuição para realização e responsabilidadetécnica, por meio de RRT, das atividades e
serviços relacionados a: instalações de equipamentos, bombas de combustíveis e tanques subterrâneos

de postosde serviçospara revendade combustíveis
e abastecimento
de veículos,o que inclui a

instalação de tubulações relativas às conexões entre os tanques subterrâneos e as bombas de
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combustível, os equipamentos que estão associados às operações de descarga dos caminhões-tanque,
sucção das bombas e abastecimento dos veículos e inclui também a instalação de bomba sêxtupla e de
descargas à distância.

DELIBEROU
1 -- Aprovar a Deliberação n' 63/2019 da CEP-CAU/BR e esclarecer que os arquitetos e urbanistas não

possuematribuição para realizaçãoe responsabilidadetécnica, por meio de RRT, das atividades e
serviços relacionados a: instalações de equipamentos, bombas de combustíveis e tanques subterrâneos
de postos de serviços para revenda de combustíveis e abastecimentode veículos, o que inclui a
instalação de tubulações relativas às conexões entre os tanques subterrâneos e as bombas de
combustível, os equipamentos que estão associados às operações de descarga dos caminhões-tanque,
sucção das bombas e abastecimento dos veículos e inclui também a instalação de bomba sêxtupla e de
descargasà distância, objeto do protocolo SICCAU n' 869257 encaminhado à CEP-CAU/BR;

2 -- Informar ao CAU/ES que a atividade técnica 2.8.1. - Execuçãode terraplenagem,drenageme
equipamentos, constituinte do RRT n' 7889]21 vinculado ao Atestado apresentadopara emissão da
CAT-A, pertencente ao subgrupo 2.8 -- Instalações e Equipamentos Referentesao Urbanismo, do grupo
2 -- Execução da Resolução CAU/BR n' 21/2012, não se relacionada aos serviços contratados e foi
usada de forma incorreta, portanto recomenda-seque sda procedida a retiHicaçãodo referido RRT,
seguindoas orientaçõesda Deliberaçãon' 082/2018-CEP-CAU/BR; e

3 -- Encaminhar esta Deliberação à SGM para envio de respostaao CAU/ES e à Rede Integrada de
Atendimento do CAU/BR (RIA) para conhecimento, catalogação e divulgação aos CAU/UF
4- Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrânico do CAU/BR

Brasília-DF, 20 de novembro de 2019

MARIA ELIANA JUBA ]UBEIRO
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Coordenadorada CEP-CAU/BR
e presidente interina do CAU/BR

ANDREA LUCIA VILELLA ARRUDA
Coordenadorada CEF-CAU/BR

NIKSON:DIÀSI)E OLIVEIRA
Coordenadorda CED-CAU/BR

NADIA SOMEKH
Coordenadora-adjunta CPFi-CAU/BR

JOSE ANTONIO ASSIMDE GODOY
Coordenador da COA-CAU/BR

SetorComercial Sul (SCS),Quadra 2. Bloco c

www.caubr.gov.br

Ed.Serra Dourada. Salas401 a 409 l CEP:70.300-902 Brasília/DF l Telefone: (61) 3204-9500

DELIBERAÇÃON' 27/2019 - CD-CAU/BR

2

