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SÚMULA DA 83 REUNIÃO ORDWÁRIA CEP-CAU/BR

DATA

06 dejunho de 2019

HORÁRIO

i 09h às 18h

DATA

07 de junho de 2019

HORÁRIO

09h às 18h

LOCAL

Brasíl ia -- DF

PARTICIPANTES

ASSESSORIA

Mana Eliana Jubé Ribeiro (GO)
Ricardo Martins da Fonseca (SC)

Coordenadora

WernerDeimling Albuquerque(AM)

Membro
Membro

Coordenador-adj unto

Fernando Márcio de Oliveira (SE)
Claudia de MantosQuaresma
lsabela Müller Menezes

Leitura gaproyação da Súmula da reunião 82'
Encaminhamento

.4plgX!!çla e Encaminhada para publicaçêg

Çomunjçaçõç$
Encaminhamento

ORDEM DO DIA
Plano de Trabalho 2019 -- 1' Etapa de revisão do normativo de RRT:

Anteprojeto de reso]uçãoque a]tera a Reso]uçãoCAU/BR n'91, de 20]4,

l

quanto às regras do RRT Mínimo, cria o RRT Social e outras
providências.
Protocolo

SICCAU

859236/2019:

apreciação

das

contribuições e

aprovaçãodo texto revirado do prometode resolução para

Fonte
Relator

Encaminhamento

encaminhamento ao Plenário
Presidênciado CAU/BR
Coordenadora Lana e Conselheiro Weiner
Deliberaçãon' 035/2019-CEP-CAU/BR:
1 - Aprovar o texto do projeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n' 9 1,
de 20 14, quanto ao RRT Mínimo, cria o RRT Social e dá outrasprovidências; e
2 - Encaminhar o prometode resolução, em anexo, à Presidência do CAU/BR para
gplçgacão e aprovaçãodo Plenário do CAU/BR.

Protocolo 836350/2019-- Anteprojeto de resoluçãoproposto pela CRlCAU/BR que altera o art. I' da Resolução CAU/BR n' 49, de 7 de jimho de
2

Fonte
Relator

Encaminhamento

2013, que dispõe sobre o registro de PJ estrangeira, quanto às exigências
de reciprocidade na legislação do país de origem em consonânciacom a
OCDE: apreciação das contribuições e aprovação do prometode resolução
pari!.çncaminhlmento ao Plenário
Presidênciado CAU/BR
Conselheiro Fernando Marcio
Deliberaçãon' 036/20 19-CEP-CAU/BR:
1 - Aprovar o prometode resolução que altera a Resolução CAU/BR n' 49, de 7

de junho de 2013,e inclui o $6' ao art. I' quantoàs exigências
de
reciprocidade na legislação do país de origem para registro da pessoajurídica
no CAU mediante a constituição de sociedade personificada com pessoa
jurídica brasileira;.g
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2 - Encaminharo texto do prometode resolução,em anexo,à Presidênciado
CAIJ/BR o!!!ggpreciação e aprovação do Plenário do CAU/BR.
Protocolo 874730/2019 -- CAU/AL

3

registro

Fonte
Relator
Encaminhamento

4

Fonte
Relator

solicita esclarecimentos

a respeito dos

registros suspensosem função de débitos com anuidades e processosde
fiscalização ref. à cobranças de anuidades, tendo em vista a Deliberação n'
48/2017-CEP-CAU/BR, Resolução 121/2016 e Deliberação 055/2017 da
CPFi-CAU/BR, e questiona sobre a possibilidade de interrupção de
de profissionais

rinativo!:l plUqyç..p!!nc!
Presidência do CAU/BR

e PJs mirrados

gl!!!g!!!!!

do CREA

e considerados

g SICCA U

Conselheiro Ricardo

Será deliberado na próxima reunião da comissão, em julho
Mudança de data e local da Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR para o
dia 7 de outubro de 2019, em Porto Alegre/RS, e
Aprovação do evento "Encontros da CEPs-CAIJ/UF e CEP-CAU/BR",
nos dias 07 e 08 de outubro de 2019 em Porto Alegre/RS, a ser realizado
com apoio do CAU/RS
Presidência do CAU/BR

Coordenadora Lana

Deliberaçãon' 037/2019 CEP-CAU/BR:
l Aprovar a propostade alteraçãode data e local da Reunião Ordinária da
CEP-CAU/BR de outubro, prevista para os dias 3 e 4 de outubro de 2019 em
Brasília/DF, para ser realizada no dia 07 de outubro de 2019, segunda-feira,

das 9h às 18h, em Porto Alegre/RS,
aproveitando
as passagens
e
deslocamentosdos conselheiros membros da CEP-CAU/BR, previstos para
as Reuniões do CEAU,

Plenária Ordinária

do CAU/BR

e Congresso

Brasileiro de Arquitetura(CBA);

2 Aprovara realizaçãodo evento"Encontrosda CEPsUF e CEPCAU/BR", previstoparaos dias 07 e 08 de outubrode 2019 em Porto
Alegre/RS, a ser promovido pelo CAU/BR com apoio do CAU/RS, por meio
da sua Gerencia Técnica e da coordenação da CEP-CAU/RS;

3

Informar que o CAU/RS irá sediar o evento e fomecer toda infraestrutura

física, de equipamentose de pessoalnecessária,conforme acordadocom o
coordenadorda CEP-CAU/RS, conselheiroOritz Adriano Adams de Campos,
Encaminhamento

e membros da CTF na reunião realizada em Brasília-DF no dia 21/5/2019;
4 - Informar que o CAU/BR ficará encarregadode encaminhar os convites às

CEPA-CAU/UF e montar a programação do evento, que contará com as
apresentaçõesda Comissão Temporária de Fiscalização (CTF) no I' dia,
segunda-feira dia 7/10/2019, e da Comissão Temporária de Registro (CTR)

no2' dia, terça-feiradia 8/10/2019;
5 -- Informar que as despesascom passagens,deslocamentose diárias dos 5
(cinco)

Conselheiros

membros

da

CEP-CAU/BR,

dos

2

membros

permanentesda Comissão Temporâ'ia de Fiscalização (Cona. Matozalém e
Presidente Margareth), membros permantentes da Comissão Temporária de
Registro (Cons. Humberto e PresidenteAna Mana) e das assessoriastécnicas
da CEP CAU/BR, CTF-CAU/BR e CTR-CAU/BR (Claudia, lsabela,Laís e
Paul), deverão ser lançadas no centro de custos 1.0 1.03.002-Atividade;

6- Enviar esta Deliberaçãoà SGM para as providênciasrelativasàs
convocaçõesrelativas à Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR e ao Encontro
das CEPs CAu/UF com CEP-CAU/BR, dias 07 e 08 de outubro de 2019, em
Porto Alegre/RS; e
l
(

\
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7- Solicitar à Presidência do CAU/BR que envie um Ofício à Presidência do
CAU/RS para formalizar a informação sobre a decisão do CAU/RS sediar o
evento, conforme disposto no item 3 acima.
5

Fonte
Relator
Encaminhamento

Protocolo 881945/2019 - Demanda do CEAU - Atribuição dos arquitetos
! ui.}l!!!Blg! ppr! atividades relativas a instalações de Ar Condicionado
Presidência do CAU/BR
Coordenadora Lana
O assunto será deliberado na oróxima reunião da Comissão, em. ulho

6

Demanda do Plenário -- Atribuição dos arquitetos e urbanistas para
atividades relativas a FundaçõesProl'undase ResoluçãoCTF n' 58/2019
!ePrç 3$.ptribljções dos técnicos em edificaçõç!

Fonte
Relator

Presidênciado CAU/BR
Coordenadora Lana
A assessoria técnica irá verificar

com a assessoria da CEF-CAU/BR

-

Comissão de Ensino e Formação -- qual a previsão de resposta ao Protocolo

Encaminhamento

784092/2018,que encaminhoua Deliberaçãon' 96/2018 da CEP com uín
pedido de parecer sobre as atribuições dos arquitetos e urbanistas para as
atividades relacionadas à solo e subsolo, para quais se entende que são
necessáriosconhecimentos geológicos e/ou geotécnicos. A CEP aguarda o
posicionamento e subsídio da CEF para poder emitir nova deliberação sobre a
matéria em tela, junto com as demais matérias conelatas, como sondagem de
solo, laudo de condições geológicas, testes de percolação e absorção, muro de
contenção ou de arrimo, tratamento de taludes, entre outras atividades interrelacionadas.

:4plçlçplação

sobre Tela.Qg!.!!n itção e indicadores
Assessoriade Planejamentodo CAU/BR

Encaminhamento

A assessora-chefe da ASSPLAN,

Tânia Daldegan, realizou a apresentação

para esclarecer aos conselheiros a importância do planejamento de ações, que

inclui orçamento
8

Fonte
Encaminhamento

4:prçlçptação qlSGI

- Sistema de (;estão Intçgrl4g

Gerência do CSC -- Coordenadoria do SGI (Hermann)

Item retirado de pauta pela coordenaçãoçlg$fly:

Protocolo SICCAU 853820/2019-- CAU/ES encaminha o relatório de
9

auditoria de RRT, referenteao períodode 01/7/2018a 31/12/2018
Monitoramento Institucional

Fonte
Relator

Encaminhamento

Presidência do CAU/BR
Cona. Ricardo

Deliberação n' 043/20 19-CEP-CAU/BR:
l
Informar à CEP-CAU/ES que o Relatório de Auditoria de RRT do
CAU/ES n' 001/2019 foi apiedado durante a 83' Reunião Ordinária da CEP
CAU/BR, e que os conselheiros membros da Comissão agradecem o envio e
parabeniza a equipe técnica, a CEP e a Presidência do CAU/ES pelas ações
realizadas e pelos resultados alcançados;e
2 Solicitar à SGM que encaminhe esta Deliberação ao CAU/ES por meio
do Protocolo em epígrafe.

10

CTF -- ComissãoTemporária de Fiscalização-- Pr(lrrogaçãode prazo e
r.eyMINQ pJ'"!LggylP.alb!!!.p!.çam!«© .]
.z=
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Fonte
Relator

Presidência do CAU/BR

O assuntoserádiscutidoe deliberado
por ocasiãoda Reprogramação
do
Encaminhamento

Plano de Ação e Orçamento,que deve acontecerno próximo mês, em julho,
!çuuindo a! g$eillgções da Assessoria de Planeiamç!!!g
Processo de Fiscalização

Fonte
Relator

CAU/GO

n'

1000066403/2018 em grau de

recurso, interessada: PJ Prourbe Arquitetura e Urbanismo Ltda -- Me
Protocolo SICCAU N' 796984/2019
Presidência do CAU/BR
Conselheiro Fernando Márcio

Del iberação n' 038/2019-CEP-CAU/BR:

1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentadodo conselheirorelator no
âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendar ao Plenário do CAU/BR:

a) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para autorizar o
Encaminhamento

parcelamento da multa em 12 vezes, seguindo as regras definidas na
Resolução CAU/BR n' 153/2017, mantendo o Auto de Infração e a multa
no valor de 6 (seis)vezeso valor vigenteda anuidade,conformedecisão
do Plenário do CAU/GO; e
b) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismode Goiás
(CAU/GO) para as devidas providências.

2- Encaminhar o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do

CAU/BR.
Processo de fiscalização
12

Fonte
Relator

do CAU/RJ

n' 1000035741/2016 em grau de

recurso, interessada: Ama Gisele Echternacth
Protocolo SICCAU n' 459311/2016
Presidência do CAU/BR
Conselheiro Ricardo
Deliberação n' 039/2019-CEP-CAU/BR:

1- Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentadodo conselheiro relator no
âmbito da CEP-CAU/BR no sentidode recomendarao Plenário do CAU/BR:
a) NÃO DAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo o Auto de Inflação, com

Encaminhamento

reduçãodo valor da multa para 3 (três) vezeso valor da anuidadevigente,
tendo em vista que a recorrente se enquadra no disposto do inciso l do art.
36 da ResoluçãoCAU/BR n' 22, de 2012;
b) Que o CAU/RJ siga as recomendações
da Nota Jurídica n' l l-AJ-CAM

2015, da AssessoriaJurídica do CAU/BR e da Nota 2 contida no
Fluxograma dos Ritos da Fiscalizaçãoaprovado pela Deliberaçãon'
43/20 15-CEP-CAU/BR, quanto aos procedimentos relativos à inflação de

exercício ilegal por leigos, apósprocessotransitado em julgado; e
c) O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de
janeiro (CAU/RJ) para as devidas providências.

2- Encaminhar o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do

CAU/BR.

13

Fonte
Relator
Encaminhamento

Processode fiscalizaçãodo CAU/MG n' 1000021547/2015
em grau de
recurso, interessada: PJ ELS Engenharia e Projetos Arquitetânicos
Ltda.
Protocolo SICCAU n' 791072/2018
Presidência do CAU/BR
Conselheiro Ricardo

Deliberacãon' 040/2019-CEP-CAU/BR:
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1Acompanhar o Relatório e Voto FLmdamentadodo conselheiro
relator no âmbito da CEP CAU/BR no sentido de recomendarao Plenário do
CAU/BR:

a) DAR PROVIMENTO
ao recursointerposto,
anulandoa multa e
determinando o arquivamento do processo; e

b)

O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG)

para as devidas providências.

2- Encaminhar o recurso a esta Presidência para apreciação do Plenário do

CAU/BR.

Processo de fiscalização

do CAU/SC

1000056375/2017 em grau

14

recurso, interessado: Guilherme Mello Coelho
Protocolo SICCAU n' 828805/2019

Fonte
Relator

Presidência do CAU/BR

de

Conselheiro Werner

Deliberaçãon' 04 1/2019-CEP-CAU/BR:
1Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentadodo conselheiro
relator no âmbito da CEP-CAU/BR no sentidode:

a) NEGAR provimento ao recurso, mantendoo Auto de Infração e
aumentando o valor da multa para o patamar de 5 (cinco) vezes o valor da

anuidadevigente, com basenos incisos l e 111do Art. 36 da Resolução
CAU/BR n' 22, de 2012;

Encaminhamento

b) Orientar que o CAU/SC siga as recomendaçõesda Nota Jurídica n' ll
AJ CAM-2015, da AssessoriaJurídica do CAU/BR e da Nota 2 contida
no Fluxogramados Ritos da Fiscalizaçãoaprovadopela Deliberaçãon'
43/20 15-CEP-CAU/BR, quanto aos procedimentos relativos à infração de
exercício ilegal por leigos, após processo transitado emjulgado; e
c) Recomendar que o CAU/SC apure, por meio de sua equipe de
fiscalização, a prática de acobertamentoprofissional e a acusaçãofeita
pelo denunciado, da atuação da Srta. Renata Campos por suposto
exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista

2 -- Porsolicitarà Presidência
do CAU/BRo enviode comunicação
ao
Denunciado para que apresente suas alegações, tendo em vista a proposição

de agravamentoda sançãopelo Relatório e Voto do conselheiro relator, em
atendimento ao parágrafo único do art. 64 da Lei n' 9.784/1999; e
3 Manifestando-seo Denunciado no prazo de 30 (trinta) dias, as alegações
deverão ser encaminhadas

à CEP-CAU/BR

para apreciação.

Caso o

Dentmciadonão se manifeste neste prazo, a CEP-CAU/BR deverá ser
comunicada, pela Presidência do CAU/BR, do não recebimento das

15

Fonte
Relator

Encaminhamento

Processo de fiscalização do CAU/MG n' 100004157/2013 em grau de
Recurso, interessada: PJ AC Friche Arquitetura Ltda.
Protocolo SICCAU n' 814157/2019
Presidência do CAU/BR

Conselheiro Werner

Deliberaçãon' 042/2019-CEP-CAU/BR:
1Acompanhar o Relatório e Voto Fundamentadodo conselheiro
relator no âmbito da CEP-CAU/BR no sentido de recomendarao Plenário do
CAU/BR:
a)

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, manter o auto de infração e a multa
no valor de 5 (cinco) vezes o valor da anuidade vigente;

b)

Determinar a regularização da situação mediante oÜregistro da recorrente

Setor Comercial Sul (S(S), Quadra 2, Bloco C

www.caubí.gov.br

Ed. Serra Dourada. Salas 401 a 409 l CEP:70.300-902 BrasíliaPDFl Telefone: (61) 3;

SÚMULA DA 83' REUNIÃOORDINÁRIACEp-CAU/BR

/

n'

5
\

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conséiho de Aíquitetura e Urbanismo do Brasil

perante o CAU; e

c)

O envio dos autos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG)

2-

para as devidas providências

Encaminhar o recurs ) a esta Presidência para api

Plenário

do CAU/BR.

.gN&üw.

MAR'l'IN

..MAKiA-EUiANA JUBE RIBEIRO
Ç
.Coar'&nqdora
\

Coordenador-adjuiitii

\ \

J

q...

uxhxM , \.-=.--\

piiÍkNANno MÁRCIO DE OLIVEIRA
Membro

d«h@"

iSABELA mULLKK MENEZES

-

WERNER DEIMLING 4LBUQNKKQUK
Membro

ci.A.í.íl)

.RESMA

AssessoriaTécnica
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