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Relat6rio - Missio de Interesse do CAU/BR

1 . gLoCAL E DATA

DATA 04 e 05 de abril de 201 9

EVENTO

LOCAL:

11 0FiCINA DE FtSCALiZAQAO

CAU/PR

Matoza16m Sousa Santana conselheiro(TO)
Jorge Moura analista t6cnico
lsabela Muller Menezes analista t6cnica

NOMES

2. :: REPRESENTAQAO

Comissio Temporaria de Fiscalizagao Conselho de Arquitetura e Urbanismo clo Brasil
CAU/BR

CTF

3.' Escopo/HtST6RiCO

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo t6m como fudbao fiscalizar o
exercfcio da profissao de arquitetura e urbanismo, foi criada para 2019 a Comiglsao Temporaria
de Fiscalizagao do CAU/BR, uma vez que a materia "fiscalizagao" engloba a criagao de um
Plano Nacional de FiscalizaQao cujas contribuiQ6es e participagao do$ CAU/UF sio
fundamentais na construgao e redagao dos documentos que resultario no Plqho Nacional.
Aprovou-se pda deliberaQao n ' 079/2019-- (CEP-CAU/BR) o plano de trabalPo da Comissio
Temporaria de FiscalizaQao para a instrumentalizaQao da construQao e redagao do Plano
Nacional de FiscalizaQao e revisio da ResoluQao n ' 22/2012 CAU/BRI b Criou-se pda
deliberagao Plengria DPOBR n ' 0082-10/2018, a Comissio Temporaria de Fi$calizagao e sua
composigao.
A primeira atividade que a Comissio Temporaria de FiscalizaQao participoli fol a Reuniio
T6cnica preparat6ria para a realizagao da I Oficina de Fiscalizagao, nos dias ql e 22 de margo
de 201 9 na sede do CAU/PR, onde a comissio realizou a primeira apresentajQao da proposta
da nova filosofia para a FiscalizaQao e de Plano Nacional de Fiscalizagao. Nb ocasiio foram
sugeridas as dinimicas da s

4.':i PRINCIPALS PARTICIPANTES

Lista de PresenQa anexa

5.; OnJETIVOS

Submeter ao conhecimento e discussio dos trabalhos internos, previstos para acontecerem
nas reunites ordinirias em Brasilia-DF. A CTF 6 convicta de que s6 sera p6ssivel alcanQar

6xito na construQao dos normativos que regulamentarao as atividades de fiscaliPaQao se houver
contribuig6es daqueles que lidam diretamente com o assunto, portanto, a participaQao de
fiscais, gerentes e coordenadores de comissdo nas oficinas nacionais d+ fiscalizagao 6
essencial

6. PROGRAMAGAO

9h00 as 1 0h00
1) LEl12.378/2010 E A RESOLUQAO CONJUNTA SOBRE ATRI
(CAU/PR -- Conselheiro Claudio Maiolino)
1 0h00 as 1 1 h00

3uiQ6ES r:jROFisslONAI
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2) PLANO NACIONAL DE FISCALIZAQAO (Coordenador da CTF - cons. Matoza16m Santana)
a) apresenjauao da filosofia do CNF - Com. Temp. FiscalizaQao e o novo conceito de
riscalizaUa4), distribuido em agnes Educativas, Preventivas, Corretivas e Coercitivas
1 1 h00 as 1 1 h45

3) DOSIMEhRIA DAS INFRAQ6ES (CEP-CAU/BR -- Assessor T6cnico Jorge Moura)
a) Conceitol e Motives - ApresentaQao do conceito e motivos que levaram a discussio de um
novo processo de dosimetria is infrag6es do exercicio professional.
b) Dosimetdias existentes nos CAU/UF - Apresentagao das dosimetrias aplicadas em alguns
LJ r\U/ U [ I

c) Propost4 de Dosimetria da CEP-CAU/BR - Apresentagao de estudo de proposta de
dosimetria gugerida pelo CAU/BR
1 1 h45 as 1 2h30
4) PLATAFk)RMA DE GEORREFERENCIAMENTO INTEGRADO (CAU/SC - Arquiteta fiscal
Mayara de souza)
a) ApresenjbWao do trabalho desenvolvido peso CAU/SC
1 4h30 as 1 8h00
5) DiViSAd EM GRUPOS PARA DISCUTIR A MINUTA (PREVIAMENTE ENVIADA - COM
ALTERAQOES)

1. iNFBAQOES E CAPITULAQAO
2. ES]RUTURA DE FISCALIZAQAO DOS CAU/UF
3. ATRIBUlgOES DOS FISCAIS
4. ESdRATECiA GERAL E MODALIDADES DE riscALizAQAO
5. FLqKOS DA FiSCALiZAQAO

DIA 05 SEXTA-FCiRA
9hoo as 12boo
1) APRESENTAQAO DOS RESULTADOS DAS DISCUSSOES DOS GRUPOS
ALUOQO
1 4h00 as 1 8h00
2) DiSCUS$AO E ENCAMINHAMENTOS

7. f RELATd

ll OFtCiNAI DA COMISSA0 TEMPORARtA DE PiSCALiZAQAO DO CAU/BR & F6RUU DOS
PRESIDEN]ES DOS CAU/UF - CURITIBWPR

DiA 04 QUINTA-FEIRA
A presidents do CAU/PR Margareth Menezes abriu os trabalhos dando boas vinda e abrindo a palavra
para o Conselheiro do CAU/PR Claudio Maiolino apresentar sua proposta de utili;aQao da RESOLUQAO
CONJUNTAI 1010/2005 do CREA , nos questionamentos sobre ATRIBUIQOES PROFISSIONAIS,
conforme pr$v6 a LEI 1 2.378/201 0, art. 3' $ 40 Na hip6tese de as normas ao (.;AU/UR soDre o campo ae
atuaQao de drquitetos e urbanistas contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controv6rsia
sera resotvicja por meir de resolugao conjunta de ambos os conselhos. E $ 50 Enquanto nio editada a
resoluQao cdnjunta de que trata o $ 4o ou, em caso de impasse, at6 que seja resolvida a controv6rsia

ou judicialmente, sera apllcada a norma do Conselho que garanta ao profissionala majorpor arbitrag
margem de #tuaQao

Na sequancib o Coordenador da CTF - Conselheiro Federal Matoza16m Santana (TO) contextualizou a
criaQao da Qomissao Temporaria, relatou o hist6rico at6 a presente data, explicou a dinimica que s
pretendia coh a Oficina e passou a palavra para o analista t6cnico Jorge Moura (CAU/BR) apresentar
PLANO NACIONAL DE FiSCALIZAQAO proposto. Iniciando pda apresentagao da filosofia e o novo
concerto de IFiscatizaQao, estruturado em a96es Educativas, Preventivas, Corretivas e Coercitivas. Na
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ocasiio exp6s tamb6m a proposta de DOSIMETRIA DAS INFRAQ6ES, a parter de cbnceito e motivos
que levaram a discussio de um novo processo de dosimetria is infraQ6es do exe4jlicio professional,
ocasiio em que se iniciou grande debate.

Apes o intervalo para almogo os trabalhos foram iniciados com uma fda da Presidente do CAU/SC
Daniela Sarmento informando que a apresentagao que serra tratava-se de prot6tipl). Ela relatou um
pouco o contexto em que foi iniciado o projeto da PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO
INTEGRADO e passou a palavra a arquiteta fiscal Mayara de Souza CAU/SCI que apresentou
primeiramente um cenirio atual de fiscalizagao: Universe de arquitetos, extensio territorial, etc.
Passando a seguir a apresentar a proposta de integraQao de informaQ6es oriundaql de 6rgaos coma
Defesa Civil, setor de aprovag6es da prefeitura, empresas fornecedoras de energia, ql agua, bem homo
cruzamento de informaQ6es de Uso e OcupaQao do solo, como por exemplo delimitagao de areas de
preservaQao ambiental ou areas de risco, tudo em um programa que permitisse a cridQao de alertas de
situa96es de irregularidades, entre outras.

No restante da tarde os presences se dividiram em grupos para discutir a minuta (previbmente enviada -
com alteraQ6es), especificamente os pontos a seguir com os respectivos destaques:
1 . iNPRAQOES E CAPiTULAQAO
Foi tratada a malta de cobranQa da anuidade e bloqueio no SICCAU, bem como a situadao de estudantes
exercendo ilegalmente antes de possuirem o registro.

2. ESTRUTURA DE riscALizAQAO DOS CAU/UF
Foi bastante tratada a figura do assistente/auxiliar: como o levantamento de informag6es, etapa interna
que poderia ser realizado por assistente. Discutiu-se a obrigatoriedade ou nio de desse cargo em todos
os CAUs. E a importancia de se definir a estrutura minima e o que o assistente podeje nio pode fazed
no SICCAU por exemplo. A16m da possibilidade de ser um assistente administrativo ihvestido no cargo
de assistente de fiscalizaQao recebendo gratificagao para isso, como tamb6m ql recebimento de
gratificagao para Fiscais Habilitados que dirigem.

3. ATRIBUIQOES DOS FiSCAIS
Foram discutidos os auxilios: alimentaQao, deslocamento e a equiparagao de diariaql a16m do que se
chamou de "Recurso de Imprevisibilidade", ja utilizado em alguns CAU/UFs. que fica digponivel como um
Suprimento de Fundos", e 6 levado para visitas para "emergencias" por exemplo UT pneu furado, se

ndo for usado volta par o caixa.

4. ESTRATEGiA GERAL E MODALIDADES DE FISCALIZAQA0
Foi apresentado que, em um cilculo bruto, de 100 fiscalizag6es 8 sio de f ato atividade privativa de
arquitetura, des veem essa situaQao como se estivessem "trabalhando" para o CF;qFA. Tratou-se da
importancia de uma campanha de educagao / conscientizagao com prefeituras, sindicjjs, universidades.
Trabalhando a prevenQao por segmento, promovendo o aumento de denOncias por exgmplo. Discutiram
que o valor do contrato deveria ser um campo obrigat6rio no SICCAU.

5. FLUXOS DA FiSCALiZAQAO
Discutiram as diferenQas entre InfraQao e atividade, e as quest6es afetas aos registql)s de Projeto e x
Execugao. Exemplo: Leigh seria apenas uma notificagao de exercicio ilegal, ja o profifsional duas, pols
sio 2 atividades diferentes. Trataram do custo de remissio de boletos que o CAU assume sozinho e o

professional nem sabe. Falaram tamb6m sobre os acOmulos de funQao de fiscale analjfta de CEP

DIA 05 SEXTA-FEIRA
O dia inteiro foi dedicado a apresentagao dos resultados das discuss6es de cada
muita discussao, debates, propostas e encaminhamentos.
Entre des destacam-se as propostas de constar no Plano Nacional de fiscalizagao

grupo, que suscitou

. Llsta indicando para cada situagao, quaid 6rgaos recorrer em cano de falsid
e Regramento de como lidar com areas de risco ou ocupadas que sio objeto

ldb ideo16gica
dd denOncia
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Regjamento de homo lidar com ATHIS, conceitos e exceQ6es (excludente de ilicitude) buscar
parcbria com as Defensorias POblicas;
Con&iderar na Dosimetria o agravante nas infrag6es em areas protegidas e/ou patrim6nio
edifidado, ou ainda que esteja em base de tombamento;
EnfElbe a efici6ncia do trabalho do fiscal, se vai possuir motorista ou ser o pr6prio, se teri
assigtente, ou auxiliar, pode ficar a cargo de cada CAU (o Plano deve prever as situaQoes
pos4iveis e permitidas);
A obligatoriedade de se ter apoio nas visitas, em especial de fiscais do g6nero femininol
Um Manual de operacionalizaQao que seja discutido e articulado com o CSC e nio deixar para
verif(car a implementaQao no SICCAU s6 para depots;
Prexlisao de um Comunicado / ComunicaQao Preventiva de visita com puzo de 7 dias para
regt] jarizagao I

Destaca-se jbmb6m que foi citado que a AGU possui material publicado em que se justifica que algumas
f aces da tisdbiizaUao podem ser delegadas.
Foi sugerid(ql

Que a Comissio se tome uma Comissio Especial Permanente e nio temporaria. Para dar conta
do Aonitoramento e adequaQ6es que se fizerem necessgrias ap6s a revisio. Possuindo um
Plano de Trabalho claro e sem perder o car6ter de participagao dos CAU/UFs;
Prodor a CPFl-CAU/BR a criagao de Fundo de Apoio a FiscalizaQaol
Amjlliar o GT de Fiscalizagao do F6rum de Presidentes para tratar do tema da tecno ogia em
navel nacional e que estas informaQ6es sejam constantemente atualizadas no Plano Nacional de
FiscblizaQaol
Conhratar consultoria pelo CAU/BR para definigao de indicadores de fiscalizagao, envolvendo os
GT'# de Planejamento e Fiscalizagao do F6rum de Presidentesl
Verijicar a possibilidade preparar material publicitario educativo para ser distribuido em lojas e
depqsitos de material de construQao;

8.. :llt)incl.usAo:
Resultaram lbo evento os seguintes encaminhamentos:

1 . Envjar aos CAU/UF e a lista de presentes na oficina, confirmaQao da data da pr6xima oficinal

2. Conbuttar a Assessoria Juridica do CAU/BR sobre:
+0 dso da ResoluQao do CREA n'1010/2005, no que tange ds atividades privativas

codpartilhadast
. A qbestao da publicidade da legislaQao existente, at6 onde a fiscalizaQao pode notificar uma

ag6hcia ou empresa que em um material grafico nio atendeu a Res. 75, nio extrapolaria, pols
se direciona a sociedade e nio ao professional;

. Sobfe Suspensao de Registro (Se responde apenas no campo 6tico) se o arquiteto atuando com
regiftro suspenso, a fiscalizaQao pode autuar como exercicio ilegal?;

. Ci;4o lidar com a defesa da NotificaQao (ainda nio ha o auto de infragao)I nos casos do
notijicado enviar nova documentagao ou documentagao que nio havia fido apresentada no
morhento da visita?

3.
e

itar aos presldentes dos CAU/UF:
to de representante oficial para receber os comunicados, atualizaQ6es da minutand

Gordo responsavel pelo posicionamento e sugest6es daquele respectivo CAU/UF
Inf ojfmaUao sabre quais projetos em curso de aQao educativa, preventiva e corretiv
Espbcificamente agnes permanentes, previstas dentro do planejamento e que po
continuidade, e nio apenas pontuais

relat6rios emitidos peso CAU/UF contendo um hist6iaQao sobre os quantitativos deInfo
encaminhados para CEP do CAU/UF: quantos foraquahtos foram solucionados antes de

minhados para a CEP do CAU/UF e quantos seguiram para o CAU/BR(Depois trabalharen

bem

e

e
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os dados e preparar um artigo para divulgar a categoria, demonstrando que d CAU nio este s6
punindo, que na verdade existem muitos profissionais "irregulares" que se rqgularizam a parter
do trabalho da fiscalizagao).

4 Para as pr6ximas oficinas foi proposta a divisio dos grupos por blocos da minjita
5 Disponibilizar link onde estar6 o arquivo mats atualizado da minuta

6. As contribuig6es a minuta servo analisadas e incorporadas ao documents na pr6xima reuni&o
da CTF nos dias 23 e 24 de abril, e somente ap6s consolidada sera enviada a6s presentes, aos
presidentes, aos setores de fiscalizaQao e is CEPs dos CAU/UFs.

Brasilia, 23 bte abril de 2019

Mmusa
rdenador

[TANA
Membr

ISABELA MU[LERMEN EZES
Analistd T6cnicb/

5
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