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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Comissao de Ética e Disciplina

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
Resposta ao Memorando nº 004/2018-CPFI-CAU/BR
DELIBERAÇÃO N• 062/2018 -CED-CAU/BR

A COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED-CAU/BR, reunida ordinariamente em Brasília/DF,
na sede do CAU/BR, nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, no uso das competências que lhe
conferem os incisos de I a VII do art. 100 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto
em epígrafe, e
Considerando a Deliberação Plenária DPOBR nº 0080-05-2018 que "Aprova as Diretrizes para
Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU - exercício de 2019";
Considerando as diretrizes recebidas da Assessoria de Planejamento do CAU/BR e pela Comissão de
Planejamento e Finanças do CAU/BR;
Considerando a Deliberação nº 048/2018-CED-CAU/BR, a qual aprovou as atividades e os projetos que
irão compor o Plano de Ação da CED-CAU/BR para o ano de 2019 e a Deliberação nº 053/2018-CED
CAU/BR, em que aprovou a proposta de programação orçamentária da CED-CAU/BR para o Plano de
Ação 2019;
Considerando que os projetos aprovados no Plano de Ação da CED-CAU/BR de 2019 prevê a
realização de cinco Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR e um
Seminário Nacional, ambos de dois dias; bem como a realização de dois Treinamentos técnicos, com
duração de dois dias cada, sendo que todos esses eventos mostram-se essenciais ao contínuo
aperfeiçoamento das ações da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, por proporcionar o debate
dos diversos pontos que abrangem as competências da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR e
dos CAU/UF;
Considerando que os eventos propostos no plano de ação visam ao cumprimento das competências da
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, em especial o inciso II do art. 103 da Resolução CAU/BR
nº 139/2017, que dispõe que cabe à CED-CAU/BR a "uniformização de ações no âmbito das comissões
que tratam de ética e disciplina";
Considerando o Memorando nº 004/2018-CPFI-CAU/BR, de 09 de novembro de 2018, em que solicitou
a revisão dos Planos de Ação das Comissões a fim de adequar os orçamentos de acordo com as
diretrizes aprovadas em plenário e, havendo disponibilidade orçamentária em 2019, os planos de ação
poderiam ser revistos de acordo com as necessidades de cada Comissão; e
Considerando a Deliberação nº 23-CD-CAU/BR, em que aprovou a atualização dos planos de ação das
comissões e demais setores do CAU/BR, seguindo as diretrizes da assessoria de planejamento e da
CPFI.
DELIBERA:
1- Por retificar o plano de ação aprovado pela Deliberação nº 053/20 l 8-CED-CAU/BR, conforme
anexo a esta deliberação.
2- Por solicitar o envio da presente deliberação e do arquivo do Plano de Ação da CED-CAU/BR para
2019 à Presidência, para conhecimento e envio à Assessoria de Planejamento do CAU/BR.
Brasília-DF, 29 de novembro de 2018.
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ANEXO
CAU/8R
Unidade Organizacional: Comissão de tuca e Oisdplina do CAU/8R
PLANO OE AÇÃO· PROGRAMAÇÃO 2019
1-QUAORO GERAL
Unldad•
Responsável

P/A

Oenomlnaç:lo

Pro(lramação
2018 {A)

Objetivo Geral

Rearuar as reunKSes ordiNrias# utraordinârias e
partiápar � eventos dos CAUs/UF e de entidades de
outros de Interesse da arquitetura e urbanismo
relacionados à ética, no sentido de discutir e apresentar
soluções às questões ético-dlsclpllnares emanadas do
Código de ttlca e Oisdplina do CAU/BR.

Comissão de ttica e
Disciplina

A

Manutenção das atividades da
Co_missão de ttlca e Disciplina

Comissão de ttica e
OiKipHna

p

Discussão sobre a condução dos processos éticosemúúrios Regionais da ComlssJo de
disóplinares e difusão do Código de ltica e Oisdplina
ltica e Olsdpllna do CAU/BR
nacionalmente.

Comissão de Ética e
Disciplina

p

Seminjrlo Naclonal da Comlsslo de
ltica e Disciplina do CAU/BR

Comissão de ltica •
Olsciplína

p

Treinamentos TKnicos da CE0/8R em Realizar treinament·o s tknicos �ra as asse-ssoriu tffflk::a
e jurídica das CEO-CAU/UF em Brasllia/OF
Brasília

TOTAL

ProgramaçAo
2019 {8)

Varfa,ão
Valor{R$)
(C•8·A)

%

{O= C/A •100)

605.089

446.S80

(Ul.509)

(26,2)

187.210

132.088

{SS.122)

(ZtA)

22.063

22.061

34.740

18.849

{15.ltl)

{45,7)

827.039

619.580

{207.4S91

(2S,1)

Discussão sobre a condução dos processos ético�
disciplinares e fechamento das discussões dos Semln�rlos
Regionais realiudos em 2018.
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