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DELIBERAÇÃO N. 047/2019 CED-CAU/BR
A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA -- CED-CAU/BR, reunidaordinariamenteem Brasília-DF:
na sede do CAU/BR, nos dias 31 de outubro e I' de novembro de 2019, no uso das competências que Ihe
conferem os ans. 97 e 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando a Deliberação Plenária DPABR n' 0030-02/2019 que "aprova as diretrizes para elaboração
do Plano de ação e orçamento do CAU -- exercício de 2020"; e

Considerando as direuizes recebidas da Assessoria de Planejamento do CAU/BR e pela Comissão de
Planejamento e Finanças do CAU/BR.

DELIBEROU

l

Aprovar a proposta de programação orçamentária da CED-CAU/BR para o Plano de Ação 2020 da

CED-CAU/BR, na forma do anexo; e
2

Encaminhar a proposta à Secretaria Geral da Mesa do CAU/BR para as providências devidas junto à
Assessoria de Planejamento e Presidência do CAI.J/BR.

Aprovado por unanimidade dos membros presentes
Brasília, I' de novembro de 2019.
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ANEXO
CAU/BR
PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2020

1. QUADRO GERAL

P /A / PE

A

P

P

Denominação

Objetivo Estratégico
Principal

Objetivo Geral

Seminário Nacional da
Comissão de Ética e Disciplina
do CAU/BR

Variação (2020/2019)
Valor (R$)
(E=B-A)

%
(F = E/A *100)

Promover o exercício
ético e qualificado da
profissão

Garantir o cumprimento do Código de
Ética e Disciplina por parte dos
arquitetos e urbanistas, por meio de
apreciação de processos éticodisciplinares em grau de recurso e
auxílio na divulgação do Código de Ética
por meio de campanhas de boas
práticas profissionais.

393.904

399.960

6.056

2

Discussão sobre a condução dos
Promover o exercício
processos ético-disciplinares e
ético e qualificado da
difusão do Código de Ética e
profissão
Disciplina nacionalmente.

Aprimoramento das atividades das
Comissões de Ética e Disciplina dos
CAU/UF e do CAU/BR, por meio de
debates acerca do Código de Ética e
Disciplina, discussões para combate a
práticas danosas e maneiras de coibilas, de maneira a permitir que os
arquitetos e urbanistas prestem um
serviço ético à sociedade e zelem pelo
interesse do contratante e da sociedade.

132.088

59.520

(72.568) -

55

Discussão sobre a condução dos
processos ético-disciplinares e Promover o exercício
fechamento das discussões dos ético e qualificado da
Seminários Regionais realizados profissão
em 2018.

Aprimoramento das atividades das
Comissões de Ética e Disciplina dos
CAU/UF e do CAU/BR, por meio de
debates acerca do Código de Ética e
Disciplina, discussões para combate a
práticas danosas e maneiras de coibilas, de maneira a permitir que os
arquitetos e urbanistas prestem um
serviço ético à sociedade e zelem pelo
interesse do contratante e da sociedade.

22.063

40.209

18.146

82

18.849

20.215

1.366

7

Manutenção das atividades da
Manter e desenvolver as
comissão e apreciação de
atividades da Comissão de Ética
matérias éicas no âmbito de
e Disciplina do CAU/BR
sua competência.

Seminários Regionais da
Comissão de Ética e Disciplina
do CAU/BR

Programação Programação
2019
2020
(A)
(B)

Resultado

P

Treinamentos Técnicos da
CED/BR em Brasília

Realizar treinamentos técnicos
Promover o exercício
para as assessorias técnica e
ético e qualificado da
jurídica das CED-CAU/UF em
profissão
Brasília/DF

Continuidade na discussão e
capacitação dos CAU/UF quanto aos
procedimentos técnicos e jurídicos
relacionados aos processos éticodisciplinares, do Módulo Ético e demais
atividades da CED/BR e CED/UF para
dispor á sociedade os instrumentos de
inibição de atitudes antiéticas por parte
de arquitetos e urbanistas e para
capacitar os CAU/UF a esclarecer os
arquitetos como proceder de acordo
com as diretrizes estabelecidas no
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.

P

Difusão dos princípios éticos
que norteiem o exercício
profissional da Arquitetura e
Urbanismo.

Comunicação direta por meios
digitais com linguagem
acessivel aos profissinais da
arquitetura e urbanismo

Difusão dos princípios éticos da
arquitetura e urbanismo

-

18.659

18.659

-

P

Realização de oficina de
Oficina de alinhamento interno alinhamento interno para os
Promover o exercício
para os conselheiros da CEDético e qualificado da
conselheiros da CED-CAU/BR
CAU/BR.
com a eventual participação de profissão
representantes de CED-CAU/UF.

Criação e revisão de normativos e
princípios éticos e outros assuntos de
competência da CED-CAU/BR.

-

42.779

42.779

-

P

Criação e inclusão no portal do
Ementas relativas aos processos CAU/BR do catálogo de
julgados pelo Plenário do
ementas relativas aos processos
CAU/BR em grau de recurso.
julgados pelo Plenário do
CAU/BR em grau de recurso.

Escolha/definição de ementas
balizadoras como referência para o
julgamento de processos éticos.

-

18.659

18.659

-

600.000

33.096

6

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

TOTAL

566.904

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE: PROJETO ESPECÍFICO
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