SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

PROCESSO

INTERESSADO

CAU/BR

ASSUNTO

APROVAÇÃO DA PROPOSTADE ANTEPROJETODE RESOLUÇÃOQUE
T.RATA O DESLOCAMENTO NO CAU
DELIBERAÇÃO N' 13/2020 - (COA - CAU/BR)

A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

E ADMINISTRAÇÃO

-- COA -- CAU/BR, reunida ordinariamente

em Brasília - DF, na sededo CAU/BR, no dia 31 de janeiro de 2020, no uso das competênciasque Ihe
confere o incisa l art. 102 do Regimento Intimo do CAU/BR, após análise do assuntoem epígrafe, e
Considerandoas ResoluçõesCAU/BR n' 47, de 9 de maio de 2013, n' 70, de 23 de janeiro de 2014, n'
99, de 9 de janeiro de 2015, n' 113, de 13 de janeiro de 2016, que dispõem sobre os deslocamentosa
serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dão outras providências;

Considerando
o ofício n' 3936/2019-PRDF/4'0AACOE,
referenteao Inquérito Civil
n'1.16.000.000938/2091-22e Recomendação24/2019, do Ministério Público Federal, encaminhadoà
Presidência do CAU/BR, em 3 1 de maio de 2019, e posteriomlente encaminhada à COA-CAU/BR, em 06
de junho do 2019, por meio do Protocolo SICCAU 883433/2019,o qual recomenda a revogação dos art.
6', parágrafo único, 111e dos artigos 9' e 10 da Resolução CAU/BR n' 47/2013, bem como a suspensão
imediata do pagamento das verbas referentesa essesdispositivos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados a partir de 31 de maio de 2019;

Considerando a auditoria de conformidade na modalidade de Fiscalização de Orientação Centralizada --

FOC, do TCU, a qual foi concebidacom o objetivo de avaliar, em âmbito nacional,a regularidadedas
despesase outros aspectosda gestão dos conselhos de fiscalização profissional;
Considerando a necessidadede atualização e adequaçãoàs normas vigentes quanto à forma de pagamento

dos valores de diária, auxílio-traslado e representaçõese demaisindenizações,no âmbito do CAU/BR e
dos CAU/UF;

Considerandoa ResoluçãoCAU/BR n' 104, de 26 de junho de 2015, a qual dispõesobreos
procedimentos para aprovação dos ates administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, de
competênciado CAU;
Considerando as competências da Comissão de Planeamento e Finanças do CAU/BR (CPFl-CAU/BR),
descritas no art. 103 do Regimento Intemo do CAU/BR; e

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

DELIBERA
1 -- Aprovar a proposta de antepr(feto de resolução que disporá sobre os deslocamentos a serviço no
âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estadose do Distrito Federal (CAU/UF)

2 -- Solicitar à Presidênciaque encaminhea propostade anteprojetode resoluçãopara a apreciaçãoe
deliberaçãoda CPFl-CAU/BR.
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3- Solicitar que apósa apreciaçãoda CPFl-CAU/BR, o anteprojetode resoluçãosda encaminhadoaos
CAU/UF e aos conselheiros federais para conüibuição no prazo de 30 (trinta) dias, para consolidação pela

COA-CAU/BR.

Brasília-DF, 31 dejaneiro de 2Q20
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