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PROCESSO Aprovação do Relatório de Gestão Anual 2020 da CEP-CAU/BR 
INTERESSADO GERPLAN do CAU/BR 
ASSUNTO Ordem do dia nº 01 da 100ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR  

DELIBERAÇÃO Nº 061/2020 – CEP-CAU/BR 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/BR, reunida ordinariamente por 
meio de videoconferência, no dia 2 de dezembro de 2020, no uso das competências que lhe conferem 
os artigos 97 e 101 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPABR nº 034-01/2020, de 28 de agosto de 2020, que aprovou 
a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR – Exercício 2020; 
 
Considerando o Plano de Trabalho 2020 da Comissão, aprovado pela Deliberação CEP-CAU/BR n° 
001/20202019 e, posteriormente, revisado pelas deliberações CEP-CAU/BR nº 12/2020 e nº 
28/2020; 
 
Considerando a necessidade de elaboração do Relatório de Gestão do CAU/BR pela Gerencia de 
Planejamento e Gestão Estratégica e pelo Auditor-Chefe do CAU/BR, seguindo os conteúdos 
determinados pelo Tribunal de Contas da União; 
 
DELIBEROU: 
 
1 - Aprovar o Relatório de Gestão Anual 2020 da CEP-CAU/BR, conforme anexo; e 
 
2 - Encaminhar à SGM para envio à Gerencia de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/BR. 

 
Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. 

 
Considerando a autorização do Conselho Diretor, 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. 

 
 

DANIELA DEMARTINI 
Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR 
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100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
Videoconferência 

 
 

Folha de Votação 

UF  
 

Função 
Conselheiro(a) 

Votação 
Sim Não Abst Ausên 

RN Coordenadora Patrícia Silva Luz de Macedo    X    
AL Coordenadora-Adjunta Josemée Gomes de Lima X    
AM Membro Werner Deimling Albuquerque    X 
SC Membro Ricardo Martins da Fonseca X    
SE Membro José Queiroz da C. Filho X    

       
Histórico da votação: 
 
100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/BR 
 
Data: 2/12/2020 
 
Matéria em votação: Aprovação do relatório de gestão anual 2020 da CEP-CAU/BR 
 
Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (5)  
 
Ocorrências:  
 
Assessoria Técnica: Laís Maia Condução dos trabalhos (coordenadora): Patrícia S. Luz de Macedo 

 

 

 

 



Gestão CEP-CAU/BR  2020 

COMPOSIÇÃO 2020 

Patrícia Silva Luz de Macedo (RN) – 
Coordenadora 
Suplente: José Jefferson de Sousa (RN) 

Josemée Gomes de Lima (AL) – 
Coordenadora-adjunta 
Suplente: Tânia Maria Marinho de Gusmão 
(AL) 

Claudemir José Andrade (AM) 
Suplente: Werner Deimling Albuquerque (AM) 

Ricardo Martins da Fonseca (SC) 

Fernando Marcio de Oliveira (SE) 
Suplente: José Queiroz  da Costa Filho (SE) 



Resultados e Desempenho da Gestão  
Atividade: Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional do 
CAU/BR (CEP-CAU/BR) 

Objetivo Estratégico: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e 
Urbanismo 

Investimento realizado: R$ 46.550,00  (54% do previsto) 

Resultados Alcançados: Realização de 25 reuniões (11 ordinárias, 6 extraordinárias, 1 
conjunta e 7  técnicas); emissão de 63 Deliberações; proposta e aprovação de 5 Normativos (3 
Resoluções, 1 portaria e 1 Deliberação Plenária; elaboração de 2 anteprojetos de resolução (em 
andamento); análise e voto para 14 processos em grau de recurso ao Plenário; e atendimento 
a,  aproximadamente, 150 demandas encaminhadas à comissão sobre: RRT, Fiscalização, 
Atividades Técnicas, Registro de PJ, Alterações de Registro Profissionais, Direitos Autorais e 
Certidões de Acervo Técnico e registro de atestados. 

Indicadores:  

Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (%)    
Taxa de sucesso na utilização das normas (%)  

Materialidade:  

Deliberações publicadas no link https://transparencia.caubr.gov.br/sumulascep/ 
Resoluções publicadas no link: https://transparencia.caubr.gov.br/resolucoes/ 
Portaria Normativa: https://transparencia.caubr.gov.br/portariasnormativas/ 
Deliberação Plenária: https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacoesplenarias/ 
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Resultados e Desempenho da Gestão  
 
Normatização: 
 

• Resolução n° 189/2020 – sobre cancelamento e baixa de RRT cujas atividades foram 
canceladas ou suspensas devido à pandemia da Covid-19 

• Resolução sobre Fiscalização (revisão da Res. 22) – projeto aprovado pela DPOBR nº 105-
01-2020 

• Projeto de Resolução sobre Registro Profissional, registro de titulo complementar e 
alterações do registro (revisão das Resoluções nº 12, 18 e 167) – projeto elaborado em 
conjunto com a CEF-CAU/BR 

• Portaria  Normativa nº 77/2020  - procedimentos para regularização de registros migrados e 
sem a devida atualização cadastral, para saneamento do bando de dados no SICCAU; 

• DPAEBR nº 006-03/2020 - Orientações acerca dos questionamentos sobre Atividades, 
Atribuições e Campos de Atuação do arquiteto e urbanista 

• Anteprojetos de Resolução iniciados no âmbito da Comissão (em andamento): revisão da 
Resolução 21, sobre Atividades Técnicas e revisão da Resolução 28, sobre registro de 
pessoas jurídicas no CAU. 

 



Resultados e Desempenho da Gestão  
Projeto: Contratação de consultoria especializada para confecção de filmes publicitários 
 
Objetivo Estratégico: Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das 
melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo 
 
Investimento realizado: R$ 0,00 (0% do previsto) 
 
Resultados Alcançados: Não houve a execução desse projeto 
 
Indicadores:  
 
Materialidade:  
 
Normatização: 



Desafios E Perspectivas 
Principais Propostas e Desafios para gestão 2021-2023  

 

Ações futuras: 

• Dar continuidade à proposta de revisão das 
Resoluções nº 28 e nº 49, sobre o Registro 
de Pessoas Jurídicas no CAU. 

• Dar continuidade à proposta de revisão da 
Resolução 21, sobre tipificação de 
Atividades Técnicas para fins de RRT. 

• Implementar e monitorar a nova Resolução 
de Fiscalização e iniciar a elaboração do 
Plano Nacional de Fiscalização e o Manual. 

• Realizar Encontros Temáticos com os 
CAU/UF e Reuniões Conjuntas com outras 
Comissões do CAU/BR para debater as 
revisões de normativos. 

• Realizar, em conjunto com a CPP, palestras 
e seminários para pugnar a fiscalização das 
atividades de Engenharia de Segurança do 
Trabalho. 

Desafios: 

• Propor o aperfeiçoamento das ferramentas 
tecnológicas existentes, otimizando a 
operacionalização dos serviços e facilitando 
o dia a dia dos profissionais (uso de 
aplicativos móbiles em smartphones e 
tablets). 

• Buscar a melhoria da comunicação com a 
sociedade, no sentido de dar mais 
visibilidade ao CAU e ao exercício da 
profissão, 

• Adequar as atividades e reuniões às 
restrições geradas pela pandemia do 
Coronavírus e ao orçamento 2021 

• Propor indicadores de caráter do exercício 
profissional para subsidiar a revisão do 
planejamento estratégico do CAU.  
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