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SÚMULA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/BR
DATA
DATA

LOCAL

PARTICIPANTES

08 de março de 2018

09 de março de 2018
Brasília -DF

HORÁRIO

HORÁRIO

09h às 18h

------

09h às 18h

Maria Eliana Jubé Ribeiro------1---(GO)
Coordenadora
_ Ricardo Martins da Fonseca (SC)
Coordenador-adjunto
_ _b_ro____
M_em
1:'ânia Maria Marinho Gusmão (AL)__
Werner Deimling Albuquerque (AM)
Membro
Fern_ando Márcio de Olivei]·a (SE)
Membro ________
_
a
1
n_
s
Quar�_
M.
de
Claudia
---j
________________
I
1
Laís R. Maia
-------- -- -

1--------------I
ASSESSORIA

. Encaminhamento

J.,�
_ i_t�!"ª e aprov�ç�«:>_ <:f? .§tímula da r�_un!ã � �8_".__ ___ .
_,_ ã_ o_____________
Aprovada e Encaminhada para public_aç
ORDEM DO DIA

Protocolo nº 648512/2018 - CED-CAU/BR encaminha Deliberação nº
005/2018 sugerindo a realização de reunião conjunta entre a CED,
CPP, CEF e CEP para tratar de Residência Técnica e Educação
1
Continuada, e propõe que seja no 2º dia das Reuniões Ordinárias em
março de 2018 (dia 9/3)
____ Presidência do CAU/BR
Fonte
Relator - ------ -- --Lana Jubé
Coordenadora
-- -· ------·---·
..
..... ------Deliberação nº 013/2018 -CEP-CAU/BR:
Designar como representante da CEP-CAU/BR o conselheiro Fernando
Márcio de Oliveira, para participar da reunião conjunta com a CED, CEF
Encaminhamento
e CPP e que acontecerá no dia 09/3/2018 às 15h nas dependências do
CAU/BR. •-- -- -------v•-- ---------••••-•---••-- --�••--•---••••••·•-•••""__,
,

2

L. _____
; Fonte
l Relator

Plano de Trabalho da CEP aprovado para o 1° quadrimestre de 2018:
apreciar o material existente relativo às matérias üá elaborado pela
assessoria técnica em 2017) e definir os próximos Jlassos para
aprovaç·ã o
Prazo
Situação
Relatores
Acão
Mar a Abr
parada na
Ricardo /
Proposta de revisão da
Giovani
Resolução n º 18 sobre
CEF desde
mar/2017
alterações no Registro
Profissional {oessoa física)
Iniciada em Mar a Abr
Claudemir /
Regulamentar Roteirn de
Werner
2017
Auditorias dos RRT e o
modelo de relatório no
Plenário do CAU/BR
Fev a Mai
Maria Eliana / A iniciar
Proposta de revisão da
Márcia
Resolução n º 22 sobre
Fiscalização - Art. 35 Infrações e Dosimetria
•,. Presidência do CAU/BR
, Coordenadora Lana Jubé
-------- ----- - ·-- ----

CEP: 70.300·902 Brasilia/DF I Telefone: (61) 3204-9500
Setor Comercial sul (ses), Quadra 2, Bloco e- Ed. Serra Dourada, Sala
/t1
www.caubr.gov.br
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Encaminhamento

; Quando à proposta de revisão da Resolução 18, sobre o capítulo que trata
. das alterações do registro, de competência da CEP-CAU/BR, a
; coordenadora Lana conversou com os membros da CEF sobre a
1 possibilidade de retirar esse capítulo da proposta de anteprojeto sobre
' registro, a fim de agilizar o processo de aprovação e atender às demandas
dos CAU/UF.
A assessoria técnica da Comissão irá encaminhar, por e-mail, aos relatores,
conselheiros Ricardo, Werner e Lana, os arquivos e documentos já
elaborados, relativos aos itens da tabela, para que iniciem a análise do
material, incluam suas observações e comentários nos textos e apresentem
as respectivas proposições à comissão na próxima reunião ordinária em
abril,
para
aprecilação
da
conussao
e
definição
de
l encaminhamento/aprovação. Foi decidido que, caso o conselheiro relator
l julgue necessário, poderá solicitar o agendamento de reunião técnica com a
] assessoria da comissão, em Brasília, para dar andamento aos trabalhos e
: cumprir os prazos previstos no Plano de Trabalho disposto na Deliberação
. nº 001/2018-CEP-CAU/BR.
Para iniciar a elaboração de proposição de revisão da Resolução 22 sobre
fiscalização, a coordenadora e relatora, Lana Jubé, solicitou a convocação
da l ª Reunião Técnica da CEP-CAU/BR para o dia 15/3/2018.

Protocolo nº 648125 - Anteprojeto de resolução que dispõe sobre a
anotação do curso e o exercício das atividades do arquiteto e
urbanista com especialização em Engenharia de Segurança do
3
Trabalho com a revisão da Resolução CAU/BR nº 10/2012: para
aprecia ão e a rovação
Presidência do CAU/BR / Ouvidoria
Fonte
Coordenadora Lana Jubé
Relator
Deliberação nº 012/2018 -CEP-CAU/BR:
1 - Aprovar o texto do anteprojeto de resolução, que dispõe sobre a
anotação de curso, o exercício e as atividades do arquiteto e urbanista com
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com proposta de
revogação da Resolução CAU/BR nº 10, de 16 de janeiro de 2012;
2 - Encaminhar o referido anteprojeto de resolução à Presidência do
CAU/BR para contriblllições, com o envio aos CAU/UF e também à
Encaminhamento
Assessoria Jurídica do CAU/BR, Conselheiros do CAU/BR, Entidades do
CEAU e Gerência do CSC, assim como para realização da Consulta
í Pública por parte da Assessoria de Comunicação do CAU/BR; e
3 - Solicitar que as contribuições e manifestações sejam encaminhadas
· para o e-mail institucional cep@caubr.gov.br até o dia 10 de abril de 2018,
' antes da Reunião Ordinária da Comissão, em cumprimento ao prazo
-�------�r e_,..gimen_
' - !al de 30 dias para envio das contribuições à CEP-CAU/BR.
·
•
i
•

Protocolo nº 253327/2015 - Processo de fiscalização do CAU/MS em
4
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ Só Concreto: para
: apreciar e aprovar o relatório e voto do relator
Presidência do CAU/BR
Fonte
Conselheiro Claudemir José
Andrade
· Relator
------------Deliberação nº 024/2018 - CEP-CAU/BR:
1- Solicitar ao CAU/MS esclarecimentos relativos aos motivos da não
efetivação da interrupção do registro da pessoa jurídica, tendo em vista
Encaminhamento
: que a interessada não possui RRTs em aberto e se essa não efetivação
.c.-_________,_de_ve_ _-_se ao fato da empresa contar com urr.i processo de fiscalização em
1

setor Comercial sul (ses), Quadra 2, Bloco e - Ed. Serra oou ada
�w-�ubr.gov.br \
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aberto; e
2- Encaminhar esta deliberação a Presidência para as devidas
_providências.

. Protocolo nº 299416/2015 - Processo de fiscalização do CAU/MS em
5
grau de Recurso ao CAU/BR- Interessado PF Antônio C. Tamarozzi:
pre�i?r
_ � aprovar o relatório e voto do relator
____ ___ P?E?:t
Fonte
Presidência
do
CAU/BR
•-••-- --..•-�·••=••�•h••�+------•-----••-----• -- --------------Relator
Conselheira Josemee Gomes de Lima
Deliberação nº 027/2018 - CEP-CAU/BR:
1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator
no âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do
CAU/BR:
a) O indeferimento do recurso do interessado, com a manutenção do auto
Encaminhamento
de infração e multa no valor de 2 (duas) vezes o valor vigente da
anuidade; e
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul (CAU/MS) para as devidas providências.
2- Encaminha o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do
CAU/BR.

---

6
-

Fonte
Relator

Encaminhamento

Protocolo nº 376268/2016 - Processo de fiscalização do CAU/MS em
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ: Cilamar Alves de
Moraes - para apJeciar e_aprovar o relatório e voto do relator
Presidência do CAU/BR
---------·- Conselheiro Ricardo Martins
da Fonseca
-------------------º
D eliberação n 023/2018 -CEP-CAU/BR:
1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator
no âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do
CAU/BR:
a) O indeferimento do recurso da pessoa jurídica interessada e a
manutenção do auto de infração e da multa no valor de 7 (sete) vezes o
valor vigente da anuidade e necessidade de regularização perante ao
Conselho; e
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul (CAU/MS) para as devidas providências.
2- Encaminha o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do
CAU/BR.
------------------------

Protocolo nº 481908/2017 - Processo de fiscalização do CAU/PI em
7
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PF: Idenise Porto Silva - ?preciar e aprovar o relatório e vo_to �o !'_el_ a!�!:
___,._ _ _
-�-?�
----Presidência do CAU/BR
Fonte
Relator
Conselheira Maria
Eliana Jubé- Ribeiro
-�h�•
--• •�-•- •·--•-•-- ------•----•-- _._ ---•---• ..·-·--"•·•·•�•"--•-••-•"'••- ..• • ••
Deliberação nº 021/2018-CEP-CAU/BR:
1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado da conselheira relatora
no âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do
CAU/BR:
a) O deferimento do recurso da pessoa jurídica interessada, com a
Encaminhamento
anulação do auto de infração e da multa e o arquivamento do processo;
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí
(CAU/PT) para as devidas providências.
P:n<?al!:iJI!!lar
o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário
__ ---�

Setor Comercial Sul (ses), Quadra 2, BlocoC - Ed. Ser a Dou da, Salas 401 a 409 / CEP: 70.300-902 Brasília/DF / Telefone: (61) 3204·9500
www.caubr.gov.br
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do CAU/BR.

8
Fonte
Relator

. Encaminhamento

Protocolo nº 537856/2017 - Processo de fiscalização do CAU/PI em
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ Habitar Arquitetura
Construções & Consultoria: para apreciar e aprovar o relatório e
voto do relator
Presidência do CAU/BR
Conselheiro Fernando Mareio de Oliveira------------D eliberação nº 022/2018 - CEP-CAU/BR:
1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentado do conselheiro relator
no âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do
CAU/BR:
a) O indeferimento do recurso da pessoa jurídica interessada e com a
manutenção do auto de infração, multa no valor de 5 vezes do valor da
anuidade vigente e necessidade de regularização perante o Conselho; e
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí
(CAU/Pl) para as devidas providências.
Encaminha o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do
CAU/BR.
Protocolo nº 605510/2017 - Processo de fiscalização do CAU/RS em
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ Matricial Engenharia
Consultiva: para designar o relator
Presidência do CAU/BR

9

Fonte
Relator
-·-·-·-· - -·-··-····------------------------------Deliberação nº O18/2018 - CEP-CAU/BR:
Designar como relator da CEP-CAU/BR o conselheiro Fernando Márcio
Encaminhamento
de Oliveira, para apreciação da matéria no âmbito da Comissão.
Protocolo nº 379958/2016 - Processo de fiscalização do CAU/MS em
grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ Vcs Projetos
__ Ar. uitetônicos: )}ara desig�o relat_or_ ______________
i Presidência do CAU/BR

10

Fonte
Relator
--------'----------------------------Deliberação nº 019/2018 - CEP-CAU/BR:
Designar como relator da CEP-CAU/BR o conselheiro Fernando Márcio
Encaminhamento
_______________, _d_e _O_li_ v_ei_ r_ a--",-Ã-ara
�eciação. da matéria no âmbito da Comissão.

Fonte
-·--Relator

· ···· ···· ·••

· ··--·

· Protocolo nº 393077/2016 - Processo de fiscalização do CAU/MS em
· grau de Recurso ao CAU/BR - Interessado PJ Tannus Engenharia &
Arquitetura: p�!_��-��!gnar o relator_
________ -·
____________ _
Presidência
do
CAU/BR
--------------------------------

Encaminhamento

-

Deliberação nº 020/2018 - CEP-CAU/BR:
Designar como relator da CEP-CAU/BR o conselheiro Fernando Márcio
: de Oliveira, para apreciação da matéria no �m�ito da Comissão.
, - Protocolo 628486- CAU/SP solicita a inclusão de texto no módulo de
, Denúncia: para manifestação e resposta da Comissão
! - Escopo de O.S. para aperfeiçoamento do módulo de Denúncia no
! SICCAU, elaborado pela Coordenação Técnica do CSC (Cortec):
para apreciação e aprovação.

12
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. Fonte
Relator

comissão de Exercício Profissional

----·---· ·

Presidência do CAU/BR
------

Encaminhamento

Coordenadora Lana Jubé
--

--------·-

..

-----

Em relação ao Protocolo 628486 foi emitida a Deliberação nº 026/2018CEP-CAU/BR:
1 - Agradecer a contribuição da Comissão Permanente de Fiscalização do
CAU/SP;
2 - Esclarecer que os normativos do CAU/BR já preveem o sigilo do
denunciante, caso ele opte por realizar uma denúncia anônima, não
cabendo ao CAU/UF nem ao SICCAU garantir este sigilo, caso o
denunciante opte por se identificar; e
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência cio CAU/BR para que
oficie o CAU/SP sobre o entendimento da CEP-CAU/BR.
Em relação ao escopo ele O.S. para o SICCAU - a matéria não foi
apreciada e será pautada para decisão em reunião técnica ou para
deliberação na próxima reunião de comissão, em abril

----------- --------

Definição dos fluxos e ritos para as demandas relativas a
esclarecimentos acerca de atribuições, atividades e campos de atuação
13
dos arquitetos e urbanistas e Resoluções CAU/BR nº 21 e nº 51 (e-mail
_ S
_ /R
_ _x_R__,eg�111ento Geral Res.139)
..____ _______do_ _CA_ U
CAU/RS
Fonte
-- ---- -----------------------Lana
fobé
Coordenadora
Relator
-·---·
--·-------Matéria não apreciada. Será pautada na próxima reunião, em abril.
Encaminhamento

Demanda do CAU/RO, via e-mail, solicitando esclarecimentos sobre a
atribuição do arquiteto e urbanista para ser responsável pela
..... ___ ..... ....... __ __?t!.V.!�?!le de mol!!�g�•i:i_� ���-•!!º-.".J�g�!Jl de a_!ld_a_im
_ _e_s________
Fonte
----····-· ···-··· -· -CAU/RO
-----=--- --=--�-------------------Relator
Coordenadora Lana Jubé
A coordenadora da Comissão irá analisar o parecer técnico elaborado pela
, Encaminhamento
assessoria para aprovar o encaminhamento de resposta ao requerente
14

Demanda do CAU/GO, via e-mail, solicitando esclarecimentos sobre a
atribuição do arquiteto e urbanista para ser responsável pela
manutenção de extintores
-CAU/GO
Fonte
Rel_?tO!'_---- ------···Coordenadora
-------------------.. -··- Jubé
--- Lana
··- ··-Deliberação nº 026/2018 - CEP-CAU/BR:
l - Esclarecer ao CA U/GO que a manutenção e recarga de extintores não
é urna atividade técnica de Arquitetura e Urbanismo e não envolve
Encaminhamento
nenhum dos campos de atuação da profissão dispostos no Art. 2 da
Resolução CAU/BR nº 21 e no art. 2° da Lei 12.378, sendo esta atividade
____de competência de engenheiros mecânic_os_ ._ ____________
15

Protocolos 634405 - CAU/MS encaminha manifestação ao Oficio do
CAU/BR nº 44/2017, sobre sugestão de criação de Grupos de
Trabalho pelos CA U/UF, e ao disposto na Lei "Kiss" nº 13425 e
16
Deliberação CEP-CAU/BR nº 49/2017, que dispõe sobre medidas de
prevenção e com bate a incêndio em edificações e área de reunião de
__ _,_público: l�l_l•·? ��nhe,ci".!ento e manifestação da Comissão
· Fonte --- - -Presidência do CAU/BR
---·-· ...
-···------------------. Coordenadora Lana J ubé
Relator
-------------------. _M_a_té_ r_ i a_ _n_ã_o_ap1·e�i<19.<l. Será pautada na próxima reunião, em abril.
�· _E_nc_ _ am
_ _in__ ha_ _m_e_nt_ _o___

a, Salas 401 a 409 ICEP: 70.300·902 Brasília/DF I Telefone: (61) 3204·9500
SetorComercial Sul (SCS), Quadra 2, Bloco C - Ed. Se ra o
www.caubr.gov.br
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Protocolo 635400- CAU/MS sugere que o CAU/BR reconsidere o
entendimento firmado e altere os atos publicados, a fim de permitir
que os arquitetos e urbanistas tenham atribuição para projeto e
17
, execução de fundações profundas: para análise e manifestação da
Comissão
· Presidência do----------CAU/BR
Fonte
Coordenadora Lana Jubé
Relator
Deliberação nº O 16/2018 -CEP-CAU/BR:
, 1- Solicitar à Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR) um
parecer para subsidiar a CEP-CAU/BR com as fundamentações
Encaminhamento
técnicas e legais sobre a atribuição ou não dos arquitetos e urbanistas
para atividades relacionadas às fundações profundas;
2- Encaminhar à SGM para envio desta Deliberação à CEF-CAU/BR.
---------�----

18
Fonte
Relator

-··--·······- ·•···-··-··-·-�---·-··-- ··•-·

Encaminhamento

Protocolo 628042 - CAU/SP encaminha documento do Grupo de
Trabalho "Arquitetura de Interiores" com sugestões de alterações dos
glossários das Resoluções 21 e 51: para conhecimento e manifestação
-da-Comissão
- - -----------------------Presidência do CAU/BR
Coordenadora Lana Jubé
A comissão apreciou as sugestões enviadas pelo CAU/SP e a manifestação
da comissão será deliberada na próxima reunião, em abril

··-- -- -------------------------19

Protocolo 615312 - CAU/SP encaminha documento do Grupo de
Trabalho "Arquitetura de Iluminação" com sugestões de alterações
das atividades listadas nas Resoluções 21 e 51: para conhecimento e
manifestação da Comissão
Presidência do CAU/BR--------------------

Fonte
Relator------------ ---- --------------------------' A comissão apreciou as sugestões enviadas pelo CAU/SP e a manifestação
Encaminhamento
____________-_da comissão será deliberada na próxima reunião, em abril
Protocolo 607933- CED-CAU/BR encaminha Deliberação solicitando
à CEP-CAU/BR informações acerca da revisão da Resolução 67 sobre
20
Direitos Autorais: para conhecimento e manifesta ão da Comissão
Presidência do CAU/BR
Fonte
Coordenadora Lana
Jubé·- -----�Relator
--Deliberação nº 015/2018 -CEP-CAU/BR:
· 1- Informar que a revis.ã o da Resolução CAU/BR nº 67, de 2013, já está
contemplada no Plano de Trabalho 2018 da Comissão, aprovado pela
Deliberação nº 001/2018- CEP-CAU/BR, com previsão de prazo para
ser iniciada em abril de 2018;
2- Esclarecer que a referida Resolução possui matérias de competência da
Encaminhamento
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR) e que
por isso, quando for iniciada a elaboração do anteprojeto de resolução,
a CED-CAU/BR será comunicada para participar da elaboração em
conjunto com a CEP-CAU/BR; e
__________3_-__E_n_ca_ m_in_h_ar à SG_!v:l __para envio desta Deliberação à CED-CAU/BR_._

...... -------------------

Protocolo 627264 - CAU/RS sugere que a CEP-CAU/BR regulamente
21
· o 1·egistro do Empresário Individual (EI) como pessoa jurídica,
___________m_es_ _m
__
o_s_cm
____,__possui CNPJ, para que o CAU/UF possa cobrar

loco C - Ed. Serra Dourada, sr as 401 a
P: 70.300-902 Brasilia/DF I Telefone: (61) 3204-9500
Setor Comercial S ul (SCS), Quadra
_ ..
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------------------·---- -----

---- _____._____anuidades: para manifestação da Comissão_____
Fonte
Relator
Conselheiro Ricardo
--�--- Fonseca
-O relator apresentou a matéria à comissão e a manifestação da comissão
Encaminhamento
____ -�erá deliberada na próxima r<?união, em abri! _____ ______
····-··· · ·----

Fonte
Relator
Encaminhamento
23
Fonte
Relator
Encaminhamento

Protocolo 610933 - CAU/RS encaminha manifestação sobre
alterações feitas no módulo de RRT no SICCAU vetando a troca de
grupo na retificação de RRT em atendimento à Resolução 91: para
manifestação da C�missão
Presidência do CAU/BR
Conselheiro Claudemir / Werner
'------------------Matéria não a reciada. Será P.?utada na l?!:�xi�a reunião, �i:n_a_br_i_l.___
Protocolo nº 639175-- CAU/SC solicita esclarecimentos sobre a
Deliberação da CEP-CAU/BR nº 97/2017 sobre o RRT de Gestão para
atividades que não são de atribuição dos arquitetos e urbanistas
Presidência do CAU/BR
---Coordenadora Lana J ubé
Matéria não apreciada. Será pautada na próxima reunião, em a--'-b_ri_l.____
. -··--·--·

,--------------------

24
Fonte
·----··-Relator• -�-Encaminhamento

Protocolo nº 633460 - CAU-PI solicita esclarecimentos sobre a
incompatibilidade entre as regras para aprovar o CAT-A de RRT
Múltiplo Mensal com vários endereços diferentes (conflito entre as
Resoluções CAU/BR n º 91 e nº 93)
Presidência do CAU/BR
Coordenadora Lana Jubé
Matéria não apreciada. Será pautada na próxima reunião, em abril.
-··-----

Protocolo nº 635514 - CAU-SC solicita manifestação acerca
Deliberação nº 77 da C EP-CAU/SC sobre carga horária mínima
responsável por PJ e informações sob1·e o aprimoramento
25
Resolução CAU/BR nº 28, de 2012, que dispõe sobre registro
__ p�sso�jurídica no CAU._____
Presidência do CAU/BR
Fonte --Conselheiro Ricardo Fonseca
Relator
E11;���J�ha�ento ___Mat�!l!:1: não apreciada. ��rá pauta��-��
- próxima reunião, em abril.

da
do
da
de

Protocolo nº 635546 - CAU-SC solicita manifestação quanto à
obrigatoriedade ou não de ter registro no CAU as pessoas jurídicas
. que possuem serviços de incorporação imobiliária nos objetivos
__ _ sociais -�la empresa
Presidência do CAU/BR
Fonte
Coordenadora Lana J ubé ----__Relato_r __
_
Matéria não apreciada. Será pautada na próxima reunião, e�n ab_r_il_. ___
Encaminhamento
�---- ------------º

-···-----

Protocolo n 648888 - CAU-MT encaminha Oficio da Prefeitura de
Nobres solicitando parecer do CAU sobre a possibilidade de
____i._engen�eiro ter atribuiçfí� para elaboração de proj��<>arquitetônico
; Presidência do CAU/BR ----· Fonte
, Coordenadora Lana Jubé
'Relator
_
• E�nca-m-in-h-ame_nt_ o- : Delib�!.�Ç_ã-9 n_º 014/2018 -_CEP-CAU/BR: ___

+- \ .
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I - Reiterar que a ResoluçãoCAU/BR nº 51, de 2013, se encontra vigente
e deve ser cumprida, aplicada e divulgada pelos CAU/UF; e
2 - Encaminhar à Presidência do CAU/BR para conhecimento do inteiro
teor desta Deliberação e as providências cabíveis junto ao CAU/MT.
Protocolo nº 645110 - CPFi encaminha Delibernção nº 01/2018 na
qual sugere uma reunião conjunta para elaborar proposta de informe
aos órgãos públicos sobre a necessidade dos servidores públicos
28
arquitetos e urbanistas efetuarem os RRTs de Desempenho de Cargo
ou Função e de atividades específicas
Fonte--�---- · Presidência doCAU/BR
Conselheiro Ricardo Fonseca
Relator
; Matéria apreciada pela comissão. A coordenadora Lana Jubé irá responder
Encaminhamento
; por meio de memorando .

29
Fonte
Relator
Encaminhamento

Protocolo nº 644639 - Coordenadora da CEF encaminha Memorando
solicitando a viabilidade da Comissão para conceder desconto integral
no valor da anuidade e da taxa de RRT para os coordenadores de
curso de graduação: para manifestação da CEP
Presidência doCAU/BR
Coordenadora Lana Jubé
Matéria apreciada pela comissão. A coordenadora Lana Jubé irá responder
por meio de memorando.

Protocolo nº 606432 - RIA solicita manifestação da CEP-CAU/BR
sobre Decisão Normatmva nº 106/2015 do CONFEA, acerca do
30
___conceito de pr:_�jeto arquit�_tôni_ c_o;________________
i Presidência doCAU/BR / RIA
Fonte
Coordenadora Lana Jubé
Relator
Deliberação nº 01 7/2018 -CEP-CAU/BR:
1 - Recomendar à RIA que informe ao requerente sobre as providências
que já foram tomadas pela Presidencia do CAU/BR por meio do Ofício
CAU/BR nº 965/20l 5-PR e, posteriormente, por meio da Assessoria
Institucional e Parlamentar doCAU/BR , por ocasião das manifestações ao
PL que aprovou a Lei 13.306/201 6;
2 - Informar que a referida matéria já está sendo debatida pelas entidades
Encaminhamento
participantes do CEAU� e
3 - Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/BR para
orientações à coordenação da RIA e solicitar que o Protocolo seja pautado
na próxima reunião do CEAU para conhecimento e para as providências
relativas à elaboração da proposta das entidades participantes, acerca do
tema.
Esclarecimento sobre obrigatoriedade ou não de registro de Empresas
Juniores no CAU e sobr�º-s procedimen�ºs para fiscalização.
CAU/UFeCEF
; Fonte
- ;-Coordenadora Lana Jubé
Relator
------------,----------' Deliberação nº 025/2018 -CEP-CAU/BR:
l - Esclarecer que as associações formadas por estudantes denominadas
_ empresas juniores, cujos fins são educacionais e não lucrativos, como
Encaminhamento
· definido no art. 5º da Lei nº 13.267/2016, não se enquadram nas condições
. e requisitos estabelecidos na Resolução CAU/BR nº 28/2012 e na
___________
Deliberação CEP-CAU/BR nº 5/2013, e por isso não podem requerer nem

+--

� .
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possuir registro como pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos
CAU/UF;
2 - Esclarecer gue as atividades desenvolvidas pelas empresas júniores
deverão ser acompanhadas por professores orientadores da instituição de
ensino superior ou supervisionadas por profissionais habilitados, conforme
§§ 1º e 2º do art. 4° da Lei nº 13.267/2016;
3 - Informar que, para fins de fiscalização, as empresas juniores que
· desenvolverem ou oferecerem serviços no âmbito da Arquitetura e
Urbanismo deverão possuir e apresentar o Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) Simples da atividade de "Desempenho de Cargo ou função
Técnica" do arquiteto e urbanista na função de professor orientador,
vinculado à Instituição de Ensino Superior contratante e à correspondente
empresa júnior; e
4 - Solicitar à Presidência do CAU/BR que oficie todos os CAU/UF para
conhecimento do inteiro teor desta Deliberação e as providências cabíveis.
Protocolos nº 438211, 472621, 575234 e 609942, dos CAUs SP, RS, MS
e CE, com solicitações e sugestões de alterações do Roteiro de
Relatório das Auditorias dos RRTs aprovado e enviado pela CEP
CAU/BR em 2017.
+ Protocolo 590179 - Regulamentar o envio dos relatórios periódicos
ao CAU/BR. ________

32

Fonte
----Relator

Conselheiro Werner
A matéria está vinculada ao plano de trabalho da Comissão, disposto na
Deliberação 001/2018da CEP-CAU/BR, e faz parte das ações referentes à
ordem do dia nº 02 desta pauta, por isso a Comissão decidiu que irá se
manifestar e responder aos CAU/UF demandantes por ocasião da
apreciação da proposta de revisão do roteiro a ser apresentada pelo relator
na róxima reunião da comissão, em abril.

· Encaminhamento

-----�•

••u

•-•

-•

- -�----- --- -�---- •
-

Protocolos encaminhados pela CEP parados e pendentes em outras
áreas do CAU/BR: para conhecimento e definição de
encaminhamento

33

· Fonte
·Jubé
Lana
Coordenadora
----- Relator
- ---�--··
Matéria não apreciada.--------· Encaminhamento
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