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Protocolo SICCAU 881945/20 19
PROCESSO

CEAU encaminha solicitação de alteração

da Deliberação n' 01 9/2017 da CEP-CAU/BR quanto ao item 11 da lista anexa,

que trata da atribuição dos arquitetos e urbanistas para atividades relativas a
INTERESSADO

execução de instalações de equipamentos do Ar Condicionado
Presidência do CAU/BR

ASSUNTO

Ordemdo dia n' 05 da 83' Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação e manifestação

DELIBEjtAÇAO N' 046/2019- CEP - CAU/BR
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP -- CAU/BR), reunidaordinariamenteem
Brasília-DF, na sededo CAU/BR, nos dias 06 e 07 de junho de 2019, no uso dascompetênciasque Ihe
conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Propostan' 005/20 19 do CEAU-CAU/BR encaminhada à CEP-CAU/BR, solicitando que
a Comissão considere a recomendaçãode que também é atribuição do Arquiteto e Urbanista, prometoou
execução de "ventilação,

exaustão e climatização",

dentro do subgrupo Conforto

Ambiental

(da

Resolução 21); e quc seja retirada a observação "no /7zercado, o /2rcÚss/ona/ &aZ)í///ado pa/'cz ser o

responsávelpor cálculo e ptoleto executivode sistemasde reÊ'igeraçãoe condicionalllentode ar é o

Engen/leiraÀ4ecán/co",
que constada coluna de "Comentáriosda CEP-CAU/BR",no item lO [nsta[ação de Ar Condicionado, da ]ista de atividades anexa à Deliberação n' 019/20 17-CEP-CAU/BR.

Considerandoo parágrafoúnico do art. 2' da Lei n' 12.378,de 31 de dezembro de 2010, que define os
camposde atuaçãode atribuiçãodo arquiteto e urbanistae em seusincisos IX e X esclareceque as
atividades dos arquitetos e urbanistas se aplicam nos seguintes setores:
IX de instalações e equipamentosreferentes à Arqtlitetut'a e Urbanistvto;
X - do Conforto Ambiental, téctaicas referentes ao estabetecilnerttode condições climáticas,
acústicas, tumínicas e ergonõttticas.pat'a a concepção, orgataizaçãoe construção dos espaços',"
Considerando que as atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas são definidas de acordo com os
núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais das Diretrizes Curriculares

Nacionais pertinentes ao curso de graduaçãoem Arquitetura e Urbanismo;
Considerando a Resolução CAU/BR n' 21/2012, que detalha as atividades e atribuições do arquiteto e

urbanistapara fins de Registrode Responsabilidade
Técnica(RRT) no SICCAU,e contemplaas
atividades técnicas de Prometoe Execução de Ventilação, Exaustão e Climatização; e
Considerando que a Deliberação n' 019/20 17-CEP-CAU/BR tratou especificamente de esclarecimentos

de questionamentosdo CAU/SC (Protocolo SICCAU n' 412263/2016) para aprovação de uma lista
contendo 37 itens referentes a atividades que poderiam ou não ser de atribuição dos arquitetos e urbanistas.

DELIBERA
1 -- Ratificar o entendimentoda CEP-CAU/BR disposto no item 10 da lista de atividadesaprovada pela
Deliberação n' 019/2017, na coluna "Comentários CEP-CAU/BR, de que "nâo bá I'esfrfções /7e/n
limitações na Lei vi' 12.378/2010 ott na Resolução CA U/BR n' 21/2012 pal'a que o arqttiteto e tlt'banista
seja o responso'çeltécnico pela execução de instalações de climatização, o que inclui os eqtlipamentos
de ar condicionado no sentido de ser uttidadesautõrtomcts(comosplits) ou sistemascetltt'ais",
2 - Solicitar a ratificação do arquivo publicado referente à Deliberação n' 19/20 17-CEP-CAU/BR com a
retirada da observação existente no item 10 da lista anexa;
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3 -- Esclarecer que, para fins de Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT)

no SICCAU

dessas

atividades, deverão ser utilizados os subitens 1.3.5. Prometode ventilação, exaustão e climatização e/ou

2.3.5. Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização, pertencentesaos Itens l e 2 Grupos Prometoe Execução - do art. 3' da Resolução CAU/BR n' 2 1, de 20 12;
4 Esclarecer que os arquitetos e urbanistasdevem atuar e assumir responsabilidadesprofissionais dentro
dos limites de sua formação acadêmica, habilidades e competências, estando sujeitos às obrigações e
regras definidas no Código de Etica e Disciplina do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAI.J/BR n' 52,
de 6 de setembro de 20 13; e

5 -- Encaminhar à SGM para as providências relativas à ratificação da Deliberação n' 019/2017-CEPCAU/BR publicada, conforme solicitado no item 2 desta Deliberação, e para envio de respostaao CEAU
por meio do Protocolo em epígrafe.
Brasília - DF, 12 dejulho de 2019

MARIA ELIANA JUBARIBEIRO
Coordenadora

JOSÉQUEIROZ DA COSTA FILHO
Membro

JOSEMÉE GOMES DE LIMA
Membro
WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE
Membro
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