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PROCESSO Protocolo n° 1135288/2020 
INTERESSADO GETEC - Gerência Técnica de Atendimento e Fiscalização - PR 

ASSUNTO Questionamento sobre atribuição para adaptação de veículos 
DELIBERAÇÃO Nº 215/2020 – CEP-CAU/PR 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/PR), reunida ordinariamente de forma 
virtual no dia 31 de julho de 2020, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do 
CAU/PR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que dispõe em seu artigo 3º que “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”. 

Considerando a Resolução nº 21, de 5 de abril de 2012, que dispõe sobre as atividades e atribuições 
profissionais do arquiteto e urbanista; 

Considerando a Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
que prevê em seu artigo 98 que “Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização 
da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas 
características de fábrica. Parágrafo único: Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem 
alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de 
poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à 
entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento 
das exigências.” 

Considerando o conhecimento da matéria encaminhada para apreciação da CEP-CAU/PR. 

Assim a CEP, 
 
DELIBEROU: 
 
1- Esclarecer que as atividades de projeto, execução e serviços técnicos para modificação e 
adaptação de veículos como vans, ônibus, carros alegóricos, “trailers”, e “food trucks”, pertence ao rol 
de atribuições dos arquitetos e urbanistas, ressaltando-se que a certificação de tais veículos se submete 
as previsões legais do Código Brasileiro de Trânsito e aos atos normativos do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN.  

2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/PR, para conhecimento. 

 
Esta deliberação entra em vigor nesta data. 

 
Com 02 votos favoráveis dos conselheiros CLAUDIO FORTE MAIOLINO e RAFAEL ZAMUNER 
e 01 ausência da conselheira CRISTIANE BICALHO DE LACERDA. 
 
 

Curitiba - PR, 31 de julho de 2020. 
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CLAUDIO FORTE MAIOLINO          ________________________________________________ 
Coordenador  

RAFAEL ZAMUNER                          _________________________________________________ 
Suplente 

 
CRISTIANE BICALHO DE LACERDA _________________________________________ 
Membro 
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