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CIONAL

U/BR, reunida
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - COA
extraordinariamente em Brasília - DF, no Hotel Mercure Líder , no dia 24 de abril de 019, no uso das
competências que Jhe conferem os incisos 1, IV e X do art. 102 do Regimento Interno CAU/BR, após
análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o art. 7° do Regimento Interno do CAU/BR, aprovado pela Resolução AU/BR nº 139,
de 28 de abril de 2017, o qual estabelece que o CAU/BR será estruturado em unidade organizacionais
responsáveis pelos serviços administrativos, financeiros, técnicos, jurídicos e de municação, em
forma de organograma constante em seu anexo;
Considerando a Deliberação Plenária do CAU/BR Nº 22, de 06 de setembro de 2013 a qual aprova o
Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/B , alterada pelas
deliberações plenárias nº 24, 38, DPABR nº 0014-01/2015, DPOBR nº 0070-09/2 7 e DPOBR nº
0073-09/2017;
Considerando o encaminhamento pelo Conselho Diretor, do protocolo SICCAU O 845318/2018,
solicitando que a Comissão de Organização e Administração do CAU/BR aprecias e a proposta de
alteração da estrutura organizacional do CAU/BR;
Considerando que, na alteração da estrutura, consta a criação de uma Diretoria de Proje os Especiais;
Considerando que, na alteração da estrutura, consta realocação de diversos setores a, ministrativos do
CAU/BR;
Considerando a necessidade de conhecimento das atribuições dos setores realocados e a serem criados,
bem como de seus ocupantes; e
Considerando que todas as deliberações de comissão devam ser encaminhadas Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/ R.
DELIBERA:
1- Aprovar a proposta de reestruturação organizacional apresentada pelo Con elho Diretor do
CAU/BR;
2- Solicitar à Presidência requerer dos setores competentes no CAU/B ·, o necessário
detalhan1ento de todos os cargos e setores administrativos previstos no novo o anograma, com
a devida harmonização, para apreciação da COA-CAU/BR, constando:
a. Vinculação Hierárquica;
b. Descrição Sumária;
c. Principais atividades;
d. Diretrizes de atuação;
e. Composição;
\,__../"
f. Perfil dos Diretores;
g. Perfil e atribuições dos analistas e dos assistentes; e
·
h. Estimativa de custos anuais.
. �
�
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C - Ed. Serra Dourada, Salas 401 a 409 j CEP: 70.300-902 Brasília/OF I Tele one: (61) 3204-9500

www.caubr.gov.br

