
PROCESSO 
INTERESSADO 

ASSUNTO 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

comissão de Exercido Profissional 

Reavaliação do plano de trabalho e ação 2018 da CEP-CAU/BR 
Presidência do CAU/BR 
Ordem do dia nº 02 da 75ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR - definir e 
deliberar sobre as ações. metas e orçamento programados. 

DELIBERAÇÃO N"076/2018-(CEP-CAU/BR) 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIO AL - (CEP - CAU/BR), reunida ordinariamente em 
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 30 e 31 de junho de 2018, no uso das competências que lhe 
conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento lotemo do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando a reprogramação orçamentária do Plano de Ação 2018 da Comissão de Exercício 
Profissional do CAU/BR, aprovado pela Deliberação nº 57/2018-(CEP-CAU/BR). 

Considerando que consta do Plano de Ação 2018 da CEP-CAU/BR, no centro de custo "Projeto", a 
meta: "Contratação de Consultoria Publicitária para confecção de filmes de animação sobre Registros e 
Certidões''; com o objetivo de auxiliar na melhoria do atendimento ao profissional e ao público em geral 
e divulgar a Arquitetura e Urbanismo. 

Considerando que a Assessoria de Comunicação do CAU/BR informou que já possui um contrato para 
confecção de filmes instrutivos sobre os temas de registros e acervo técnico no CAU. 

DELJBERA: 

1- Aprovar a transposição dos recursos financeiros do Centro de Custos da CEP-CAU/BR nº 

1.01.03.003 - Projeto para disponibilizar a dotação orçamentária de R$ 22.000,00 (vinte dois mjJ
reais) para uso da Assessoria de Comunicação do CAU/BR na confecção dos filmes de animação
sobre RRT e outros procedimentos de registro, certidões e acervo técnico no CAU� e

2- Encaminhar a proposta à Secretaria Geral da Mesa (SOM) para as providências relativas à
transposição financeira.

Brasília - DF, 31 de agosto de 2018. 
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