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INTERESSADO CAU/TO  

ASSUNTO 
Propostas ao Anteprojeto de Resolução que altera a Resolução 

CAU/BR nº 51, de 12 de julho de 2013.  

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 46/2021 

 

Propostas ao Anteprojeto de Resolução que 

altera a Resolução CAU/BR nº 51, de 12 de 

julho de 2013, que dispõe sobre as áreas de 

atuação privativas dos arquitetos e urbanistas 

e as áreas de atuação compartilhadas com 

outras profissões regulamentadas.  

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO 

TOCANTINS - CAU/TO, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 35 inciso III da 

lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e com fundamento no artigo 3º, do Regimento Interno 

do CAU/TO, aprovado pela Deliberação CAU/TO nº 23/2019 e homologado pela Deliberação 

CAU/BR nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 12º, § 2º, da Resolução CAU/BR 

nº 104 e o artigo 2º, inciso III, alínea ‘a’, da Resolução CAU/BR nº 30, reunidos 

extraordinariamente, por videoconferência, no dia 27 de agosto de 2021, nos termos da 

Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela Deliberação Plenária 

DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto em epígrafe, e  

 

CONSIDERANDO o ofício circular nº 065/2021-CAU/BR, que encaminha o 

Anteprojeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR nº 51, de 12 de julho de 2013, que 

dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação 

compartilhadas com outras profissões regulamentadas.  

 

CONSIDERANDO que o anteprojeto, retira as expressões privativas e compartilhada 

da ementa;  

 

CONSIDERANDO que nos termos § 1º do artigo 3º da Lei 12.378/2010, incube ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, editar as normas referentes as áreas 

de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com 

outras profissões regulamentadas. Ex vi:  

 

Art. 3º.  Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e 

urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que 

dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os 

núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais 

caracterizam a unidade de atuação profissional.  

 

§ 1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

especificará, atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação 

privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação 

compartilhadas com outras profissões regulamentadas.  
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CONSIDERANDO ainda, que nos termos § 2º do artigo 3º da Lei 12.378/2010 “serão 

consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência 

de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à 

segurança, à saúde ou ao meio ambiente”.  

 

DELIBERA por:  

 

1- SUGERIR ao CAU/BR, que:  

 

1.1. Seja mantida a redação da ementa da atual Resolução nº 51/2012; 

1.2. Seja mantido o artigo 2º da atual Resolução nº 51/2012, acrescido dos seguintes incisos: 

I - DA ARQUITETURA E URBANISMO: 

 
a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação; 

b) projeto urbanístico; 

c) projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; 

d) projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; 

II - DA ARQUITETURA DE INTERIORES: 

 
a) projeto de arquitetura de interiores; 

1.3. Seja mantida a redação do artigo 3º da atual Resolução nº 51/2012.  

 

2. DETERMINAR o encaminhamento desta Deliberação à Presidência do CAU/BR.  

 

Esta deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação. 

   

Palmas/TO, 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO   

 Presidente do CAU/TO 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 

Anexo à Deliberação Plenária nº 46/2021 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

AURI EVERTON DE ABRAHÃO FERES X    

FERNANDA BRITO DE ABREU X    

FLÁVIO DALLA COSTA X    

ROBSON FREITAS CORREA    X 

SILENIO MARTINS CAMARGO  - - - - 

THAMISE BEZERRA SILVA    X 

VALÉRIA ERNESTINA DE OLIVEIRA  X    
 

Histórico de Votação 

Reunião Plenária Extraordinária  

Data:  27 de agosto de 2021 

Matéria da Votação:   
 

Propostas ao Anteprojeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR nº 51, de 12 de julho 

de 2013, que dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas 

de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. 
 

Resultado da votação: Sim (4) Não (-) Abstenções (-) Ausências (2) total (6)  
 

Ocorrências:  
 

Funcionou como Presidente: Silenio Martins Camargo    

 


