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PROCESSO PROTOCOLO Nº 830945/2019 

ASSUNTO 
CONSULTA SOBRE AS CNAES RELACIONADAS À ARQUITETURA E 

URBANISMO  
 

DELIBERAÇÃO Nº 02/2022 – CEP-CAU/SE 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CExP-CAU/SE, reunida ordinariamente por 

videoconferência no dia 30 de março de 2022, às 9 horas, no uso das competências que lhe conferem o art. 

95 do Regimento Interno do CAU/SE, após análise do assunto em epígrafe, e 
 

Considerando que a CEP-CAU/BR, através da Deliberação n° 95/2018, de 09/11/2018, fixou um prazo de 

até 6 meses para que os CAU/UF finalizem as atualizações cadastrais dos Registros de Pessoas Jurídicas 

no SICCAU, em cumprimento à Resolução CAU/BR nº 48/2013 e Resolução CAU/BR nº 28/2012 e 

seguindo as orientações das Deliberações nº 5/2013- CEP-CAU/BR e nº 60/2018- CEP-CAU/BR; 

 

Considerando que de acordo com as Deliberações citadas devem estar "anotadas no cadastro das pessoas 

jurídicas apenas as atividades econômicas constantes da CNAE que estejam relacionadas às atividades 

técnicas de Arquitetura e Urbanismo”, contudo as mesmas não especificam quais seriam essas CNAEs. 

 

Considerando questionamento encaminhado pelo Setor Técnico a CEP-CAU/SE, em 07/03/2019, a respeito 

da apreciação e aprovação de planilha elaborada pela GEOP/SE. 

 

Considerando que a CEP-CAU/BR, através da Deliberação n° 44/2020, de 14/09/2020, recomendou que as 

equipes técnicas de cada CAU/UF verifiquem caso a caso, seguindo os esclarecimentos contidos nas Notas 

Explicativas do CNAE correspondente, disponível no sistema de classificação do IBGE, para 

compatibilização das atividades econômicas das empresas com as atividades técnicas, atribuições e campos 

de atuação do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, nos termos do art. 2º da Lei 12.378/2010 

e da Resolução CAU/BR nº 21, de 2012. 
 

DELIBEROU: 
 

1 – Aprovar a planilha em anexo, com os CNAEs considerados como relacionados às atividades de 

arquitetura e urbanismo, de acordo com as atribuições da Resolução CAU/BR nº 21/2012, após análise de 

cada CNAE disponível no sistema de classificação do IBGE. 

2 – Encaminhar essa Deliberação para utilização do Setor Técnico do CAU/SE, até que seja definido um 

entendimento nacional a respeito do assunto. 

3 – Encaminhar essa Deliberação para apreciação da CEP-CAU/BR e manifestação a respeito da 

padronização desse entendimento para todos os CAU/UFs. 

 

Com 03 votos favoráveis. 

 

Folha de Votação 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausente 

Hugo Lobão Alves  

Coordenador 
X 

   

Fernando Márcio de Oliveira 

Coord. Adjunto 
X 

   

Ítalo Cesar Montalvão Guedes  

Membro suplente 
X 
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Aracaju – SE, 30 de março de 2022. 
 

 

Considerando a autorização da Plenário, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos 

membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas 
virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 
 

 

 

Mileise Oliveira Santos 

Secretária da presidência do CAU/SE  
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ANEXO 1 - DELIBERAÇÃO Nº 02/2022 – CEP-CAU/SE 
 

 

TABELA DE CÓDIGO POR CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) considerados 

relacionados às ATIV. DE ARQUITETURA E URBANISMO, de acordo com as ATRIBUIÇÕES da 

RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 21/2012 
 

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas  

1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais  

1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  

2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  

2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção  

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto  

2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas  

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal  

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira  

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal  

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal  

3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório  

3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material  

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários  

4120-4/00 Construção de edifícios  

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  

4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais  

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações  

4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações  

4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 

irrigação 
 

4222-7/02 Obras de irrigação  

4223-5/00 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto  

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais  

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas  

4292-8/02 Obras de montagem industrial  

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas  

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas  

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno  

4313-4/00 Obras de terraplenagem  

4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente  

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica  

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  

4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários  

4329-1/02 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre  

4329-1/03 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes  

4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos 

e aeroportos 
 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  

4329-1/99 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente  

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil  

4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
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ANEXO 1 - DELIBERAÇÃO Nº 02/2022 – CEP-CAU/SE (CONTINUAÇÃO) 
 

 
TABELA DE CÓDIGO POR CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) considerados 

relacionados às ATIV. DE ARQUITETURA E URBANISMO, de acordo com as ATRIBUIÇÕES da 

RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 21/2012 

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque  

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral  

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção  

4391-6/00 Obras de fundações  

4399-1/01 Administração de obras  

4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  

4399-1/03 Obras de alvenaria  

4399-1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios  

7111-1/00 Serviços de arquitetura  

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia  

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos  

7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho  

7119-7/99 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  

7120-1/00 Testes e análises técnicas  

7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas  

7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições  

7410-2/01 Design  

7410-2/02 Decoração de interiores (Design de interiores)  

7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina  

7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente  

8112-5/00 Condomínios prediais  

8130-3/00 Atividades paisagísticas  

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial  

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos  

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente  

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação  

9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente  

9002-7/02 Restauração de obras de arte  

9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas  

9102-3/01 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares  

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos  

9103-1/00 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção 

ambiental 
 

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário  
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