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PROCESSO
INTERESSADO
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ASSUNTO

SUSPENSÃODE DiSPOSrriVOS DA RESOLUÇÃOCAU/BR N' 47
RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL N' 24/20 19
DELABERAÇAO N' 033/2019 COA-CAU/BR

CAU/BR

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

E ADMINISTRAÇÃO

COA -- CAU/BR, reunida

ordinariamenteem Brasília - DF, na sededo CAU/BR, no dia 07 de junho de 2019, no uso das
competências que Ihe confere o inciso l do art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assuntoem epígrafe, e

Considerandoo RegimentoGeral do CAU, aprovado pela ResoluçãoCAU/BR n' 139, de 28 de abril de
2017, que em seu att. 103, 1, estabeleceque compete à Comissão de Planejamento e Finanças do
CAU/BR deliberar sobre atos normativos relativos ao PlanejamentoEstratégico do CAU e à gestão
estratégica económico-financeira e patrimonial dos CAU/UF e do CAU/BR;

Considerandoo RegimentoInterno do CAU/BR, aprovadopela ResoluçãoCAU/BR n' 139, de 28 de
abril de 20 17, que estabeleceos ritos para aprovação e alteração de normativos;

Considerando
a ResoluçãoCAU/BR n' 47, de 09 de maiode 2013,e alterações
posteriores,que
dispõem sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Aiquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e
dá outras providências;

Considerando o

ofício

n'

3936/2019-PRDF/4'0AACOE, referente ao Inquérito Civil

n'1. 16.000.000938/2091-22 e Recomendação 24/20 19, do Ministério Público Federal, encaminhado à
Presidência do CAU/BR, em 3 1 de maio de 2019, e posteriormente encaminhada à COA-CAU/BR, em
06 de junho de 2019, por meio do Protocolo SICCAU 883433/20 19,o qual recomenda a revogação dos

art. 6', parágrafoúnico, 111e dos artigos 9' e 10 da ResoluçãoCAU/BR n' 47/2013, bem como a
suspensãoimediata do pagamentodas verbas referentes a essesdispositivos, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contados a partir de 3 1 de maio de 2019;

Considerandoa manifestaçãoda AssessoriaJurídica contida no inferido Protocolo SICCAU: "Dado gire
a Recomendação
Pxa prazo exíguopara cxmanifestaçãodo CAU/BR qltatatoa salaaceitaçãoOl{taco,
deve ser avaliada a opção de o Senhor Presidente baixar ato ad referendum do Ptetlário suspertdetado

as normas questionadas na Recometadação.Com isso, se viabilizar(i o exame da Recomendação,tao
tempo que tal se }?mostra
viável, hcÜavista o calendário de reuniões dos órgãos colegiados, e a tornada
de decisão definiu'pa pelo Plellário, de t'esta o órgão prolator das norttlas questionadas:'.
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do
CAU/BR, para veráficação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

DELIBEjiA
1- Retornar o encaminhamento à Presidência para que, em consequência do prazo concedido na

RecomendaçãoMinisterial n' 24/2019 ser anterior à realizaçãoda próxima reunião plenária,

considere a Manifestação Jurídica do CAU/BR contida no Protocolo SICCAU 883433/2019.
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E assim, não entendendo, considerar a sugestão desta Comissão, para que encaminhe ao

Ministério Público Federal solicitaçãode envio do inteiro teor do Inquérito Civil
n'1.16.000.000938/2091-22, no intuito de embalar as possíveis deliberações das comissões
competentes deste Conselho.

3.

Sugerir ainda que, para atendimento ao rito regimental com posterior votaçãoem deliberação
plenária, solicitar também a dilação do prazo concedido pelo Ministério Público Federal.

Brasília-DF,07junho de 2019
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Coordenador
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