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DELIBERAÇÃO N' 064/2019 - COA-CAU/BR

A COMISSÃO DE OF:GANIZAÇAO E ADMINISTRAÇÃO COA -- CAU/BR, reunida
ordinariamente em Brasília - DF. na sede do CAU/BR, no dia 06 de dezembro de 2019, no uso das
competências que ]he confere o inciso ll do art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerando a Reso]ução CAU/BR n' 139, de 28 de abri] de 2017, que aprova o Regimento Geral do
CAU e o Regimento Interno do CAU/BR, estabelecendo que as deliberações e propostas dos órgãos do
CAU devam ser publicados no$ sítios eletrânicos da respectiva autarquia, conforme o Manual para
Elaboração de Aros Normativos do CAU, aprovado pelo CAU/BR;

Considerando o Decreto n' lO.139, de 28 de novembro de 2019, o qual dispõe sobre a revisão e a
consolidação dos aros normativos inferiores a decreto;

Considerando a possível necessidade de adequação dos normativos do CAU/BR e dos CAU/UF às
disposições contidas no Decreto n' lO.139; e

Considerando que todas as deliberações de comissão devam ser encaminhadas à Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.

DELIBERA

l Solicitar à Presidência que promova junto a Assessoria Jurídica do CAU/BR a elaboração de
nota jurídica sobre a necessidade de adequação dos normativos do CAI.J/BR e dos CAU/UF
frente ao Decreto e, em especial, sobre a obrigatoriedade de publicação dos documentos gelados
por essas autarquias que necessitem de pub]icação no Diário Oficial daUnião.
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