
 

 

Florianópolis/SC, 09 de janeiro de 2017 

 

Ofício nº 001/2017/PRES/CAUSC 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Cleverson Siewert 
Presidente da Celesc 
 
Assunto: Atribuição dos Arquitetos e Urbanista relacionadas as atividades técnicas de 
instalação elétrica de baixa tensão – forma de registro.  
 

Senhor Presidente, 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, criado através da Lei 
12.378/10, de 31 de dezembro de 2010, tem a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe, bem como zelar pelo aperfeiçoamento do 
exercício da arquitetura e urbanismo.  

Em dois de maio de dois mil e doze o Conselho de Arquitetura de Santa Catarina 
- CAU/SC enviou o ofício nº61/2012 (documento 01 em anexo) informando o evidente 
descumprimento à Lei nº 12.378/2010 por limitar a atribuição dos profissionais em 
Arquitetura e Urbanismo não aceitando os Registros de Responsabilidade Técnica emitidos 
pelos Arquitetos e Urbanistas com as atividades de Projeto e de Execução de instalação 
elétrica de baixa tensão, anexando, inclusive, parecer 286/2012 exarado pela CELESC em 
28/03/2012 (documento 02 em anexo). O parecer citado reconhece a legitimidade e 
validade legal dos Registros de Responsabilidade Técnica com as atividades técnicas 
mencionadas acima. 

Em ato contínuo a CELESC emitiu memorando com a origem da ADG MEMO 
011/2012, de 16/05/2012 cujo assunto se referia ao “Cumprimento de normas editadas 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo” (documento 03 em anexo), que posteriormente 
deveria ter sido divulgado às regionais, conforme pode ser evidenciado pela 
correspondência emitida à Agência Regional de Criciúma, da CELESC (documento 04 em 
anexo). 

Deste modo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina vem 
reiterar a solicitação anterior, uma vez que algumas das Agências Regionais da CELESC não 
estão aceitando os registros de responsabilidade técnica (RRTs) emitidos pelos 
profissionais vinculados ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), uma vez que a 
forma de classificação das atividades é divergente daquela anotada pelos profissionais 
vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).  

O caso concreto questionado pelos analistas da CELESC, referem-se a forma de 
anotação das atividades, de alguns itens relacionados ao "PROJETO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO" que no âmbito do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo se tem o entendimento que deve ser anotado:  



 

 

"PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO" e no 
campo descrição fazer a complementação desta atividade “PROJETO PADRÃO DE 
ENTRADA SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO; MALHA DE ATERRAMENTO; E MEDIÇÃO 
COLETIVA”. 

Desta forma, solicitamos que os Registros de Responsabilidade Técnica emitidos 
pelos profissionais Arquitetos e Urbanistas sejam aceitos com as atividades que estão 
relacionadas a instalação elétrica de baixa tensão, bem como seja compreendida a forma de 
anotação preconizada por este Conselho que permite complementação das atividades do 
campo descrição.  

Solicitamos ainda, que estas orientações sejam repassadas para todas as 
regionais da CELESC, em destaque, para a regional de Videira e Chapecó, onde alguns 
profissionais relataram dificuldade na análise dos referidos registros. 

Destacamos, ainda que a delimitação do campo de atuação dos Arquitetos e 
Urbanistas, é competência conferida ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU/BR, conforme Lei 12.378/10, bem como a forma de anotação do registro de suas 
atividades. 

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, por meio do endereço 
eletrônico atendimento@causc.org.br, pelo telefone (48) 32259599, ou em nossa sede 
localizada na Avenida Prefeito Osmar Cunha nº260, 6º andar-Edifício Royal Business 
Center, Centro – Florianópolis-SC.  

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 
Luiz Alberto de Souza 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 

 

 


