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DELIBERAÇÃON'54/2019(COA-CAU/BR)
A

COMISSÃO

DE

ORGANIZAÇÃO

E

ADMINISTRAÇÃO

(COA-CAU/BR),

reunida

ordinariamenteem Brasília - DF, na sededo CAU/BR, no dia 5 de setembrode 2019, no uso das
competências que ]he conferem os incisos l e ll do art. 102 do Regimento Tntemo do CAU/BR, após
análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o art. 28, 111da Lei 12.378, de 3 1 de dezembro de 2010, o qual explicita a competência do
CAU/BR em adorar medidas para asseguraro funcionamento regular dos CAU/UF;
Considerando a necessidadede consolidação e complementação dos normativos e manuais que tratam

de organizaçãonas autarquiasdo CAU, bem como da regulamentação
da Lei 12.378,de 31 de
dezembro de 2010;

Considerando o art. 102, incisos VI e Vll, os quais conferem à COA-CAU/BR as competências para:

"VI propor, apreciar e deliberar sobre apuraçãode inegularidades e responsabilidades
relacionadas aos aspectosorganizacionais e administrativos, nos CAU/UF e no CAU/BR;
Vll
propor, apreciar e deliberar sobre monitoramento institucional nos CAU/UF e no
CAU/BR, e intervenção em CAU/UF, sempreque constatadoo descumprimento da Lei
12.378, de 20 10, e dos atos normativos do CAU/BR, relacionados a administração e
organização;''
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadasà Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos,conforme RegimentoInterno do CAU/BR.

DELIBERA:
1- Solicitar à Presidência que pauta na 94' Reunião Plenária Ordinária, a apresentaçãoda proposta

de Conjunto Normativo do CAU/BR, bem como o estabelecimentode responsabilidades,junto
aos setotes administrativos e órgãos colegiados, na elaboraçãodessesnormativos e manuais,
priotizando a suaaplicaçãoem linguagemdigital.
Brasília-DF, 5 de setembrode 20 19
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