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SÚMULA DA 89 REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/BR

DATA

DATA

E LOCAL

05 de dezembro de 201 9

1 06 de dezembro de 2019

HORÁRIO::: i 09h às 12h

HORÁR10á l 09h às 18h
Brasília DF

Mana Eliana Jubé Ribeiro (GO)
Josemee Gomes Limo (AL)
Werner Deimling Albuquerque(AM)
Fernando Márcio de Oliveira (SE)
Claudia de Mattos Quaresma

Coordenadora

Membro
Membro
Membro

PARTICIPANTES

Ê4:.:,....,=

AS SiESSORIA

Leitura..e..ãÉroyação da SÚ.nula da.88' Reunião Ordinária
E11çgmiRbamento. :. lã.4plgvada e enviam! plg p!!b!!çlç4e

Comunicações
Encaminhamento

ORDE]W DO DIÂ

Reunião conjunta com a CTF -- Comissão Temporária de Fiscalização
para apresentação do relatório conclusivo e do projeto de resolução que
111gpõe revoga!# Bçlglpç$a.C.?;.:.

l

Fonte

BçlltPr,. Coordenadores da CTF e da CEP: bons. Matozalém e bons. Lana

Deliberação n' 080/201 9-CEP-CAU/BR:
1- Aprovar o prometo de resolução que dispõe sobre fiscalização e revoga a

Resolução CAU/BR n' 22/2012, elaborado e entregue pela Comissão
-Temporária de Fiscalização (CTF), juntamente com o Relatório Conclusivo,
conforme arquivos anexos; e

2- Encaminhar à Presid$pçb..gQ..ÇêyljPR pglg !$ pliçyjqênçlilii çqlÍWgi.$.:..

Eücamiühauenta

Apresentação do Prometo de resolução elaborado pela CTR -- Comissão
Temporária de Registro, com proposta de revisão e consolidação aas
Resoluções que tratam de registro de profissionais, suas alterações e

registro do título de Especialista em Eng. de Segurança do Trabalho,
p.bjetg. da.Çonsylla Pública n' 25

2

Fonte

Rqator(a) Coordenadora Lana c Conselheiro Ricardo

A assessora da CTR, arqta Tatianna, apresentou as propostas que estão
contempladas no prometo de resolução que trata de registro de profissionais, de
alteração de registro dos profissionais e do registro do título de engenharia de
êÊgglêqça do trabalho (elElçf=ialilgção),.€991olidapdg.çl11gldlçQç!.ylgçgt!$

IÊncaminhamento

3
Fonte

Relê tg [(q),

Partiçíp.aç8o do ÇAU no UIA2020RIO:..gplçlçglaçêg...S4g..4.li!.ç.li.!qlÊ! Blpçligl
Presidência do:CAU/BR

Ai!!plg!!Fppçç.ig1. 41 PlesjdÊpçjg,..jyjrgípia Manfrinato Cavalcante

A:-assessora especial apresentou a programação, o mapa dos locais e
.gpqçg!.p!!vistos na!!.g.çyF!!tp.g.!!g!!1111494bg.Jlçleyqglg!..pala.qy.ç g!

Eücaminhãmentü
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conselheiros pudessem refletir e debater sobre a participação do CAU no
UIA2020RIO e, em seguida, solicitou que a comissão responda ao
questionário enviado em formulário digital (typeform), ressaltando que
as sugestões são fundamentais para elaboração dos conteúdos de
maneira participativa e democrática.
Respostas enviadas pela CEP-CAU/BR:
Qual o objetivo da participação do CAU no UIA?
Dar maior visibilidade do papel do Conselho na proteção da sociedade,
pugnando pelo bom exercício da Arquitetura e Urbanismo. Ajudar a
desmistificar a imagem que os profissionais possuem do CAU como papel
cartorial. Mostrar para sociedade civil a importância e necessidade do
profissional habilitado na prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo e a
importância da regulamentação da profissão para alcançar esses objetivos.

ue palestras gostariam de ver?

- sobre empreendedorismo na A&U, que envolva todas as áreas de atuação,
principalmente habitação de interesse social e grandes edifícios

sobre impactos urbanos das grandes obras (sociais e ambientais)
sobre Certificação Ambiental x Sustentabilidade das construções

sobre Plataforma BIM (modelagem da informação da Construção)
Que palestrantes gostariam de ver?

Décio Ferreira, arquiteto português, do escritório Fostes & Partners (verificar
no programa do seminário do Bim realizado pelo SEBRAE e CAU/BR no mês
outubro pela CRI)

Marcos - empresário que palestrou para CPP em Belém do Para, sobre
empreendedorismo com ATHIS (ver contado coito analista Jorge Moura) .
- Laurent Troost, arquiteto belga, residente no Estado do Amazonas
- Mana Andrea Triana, colombiana de nascimento, florianopolitana por opção,
doutora em Oxford na área de Sustentabilidade Ambiental -- para o tema de
CertiHtcação Ambiental x Sustentabilidade das construções

Silvia Ribeiro Lenzi, arquiteta e urbanista, participou ativamente da criação
do .premiado bairro sustentável Pedra Branca em SC, foi presidente de IAB
Catarinense e do Instituto de Planeamento Urbano de Florianópolis -= para o
tema impactos urbanos das grandes obras (sociais e ambientais)
O espaço do Intra-Congresso é importante? Por que?

Sim, porque viabiliza o relacionamento entre os arquitetos e escritórios
brasileiros e internacionais.
O e$paço da exl)osição é imt)ortante? Por que?

Sim, para divulgar os trabalhos de Arquitetura e Urbanismo, tanto entre os
profissionais como para a sociedade.
E também para que a sociedade civil possa reconhecer o serviço do arquiteto e
urbanista como prioritário na construção das cidades e como um favor que
contribui para a qualidade de vida da população

ue conteúdos a exposição deve abordar?

- projetos de ATHIS e grandes obres de natureza Social

projetos urbanísticos (que geraram mudança social, cultural e ambiental)
proJetog paisagísticos
proletos de restauro (ex. Barroquinha em Salvador-BA)
projeto;deiedifícios públicos e de uso coletivo (ex. Sesc 24 de maio em SP)

Há algumtema:esDecíüico que essa comissão pretende tratar no Congresso?

- empreendedorismo de Arquitetura e Urbanismo com ATHIS
a importância da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo como

instrumento de proteção e defesa da sociedade

$uge!!;$g:-ç ::RqgDendação: qy! g Çg11glçssg. .F.g!.p!.b1l!!ç g pgliliçipgçêg ç!.o$.
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vários setores representativos da sociedade civil (com diversidade e inclusão)
+!"Plining9.R nç !!gçm.gç.ç"ç.!.Pnwilçwq:É. p ÇN91: qç.vçlglqç:

4

Fonte
Relator

Propostas de melhorias e adequação do SICCAU às normas de RRT e de
.g.l.!erações.d e [egjstlQ.Qs y$pçngão,.intçrrupçãq g Q ç.ançelgmen.!g)

Coordenadora Larga

Deliberação n' 077/201 9-CEP-CAU/BR:
l Recomendar aos CAU/UF que encaminham um comunicado à pessoa física
ou jurídica contratante ao realizarem a baixa !!ç..11gçiQ, o cancelamento ou a
nulidade de RRT, informando a data e o motivo da alteração realizada e
explicitando os impedimentos à que o profissional (ou a pessoa jurídica
contratada, se for o caso) está sujeito, conforme disposto nas Resoluções
CAU/BR n' 9 1/2014 e n' 1 67/2018, acima mencionadas nas considerações;
2 -- Informar que a comunicação, mencionada no item l acima, poderá ser
efetuada pelos seguintes meios:
a) via postal, com aviso dé recebimento;
b) por telegrama;
c) por ciência pessoal (assinatura protocolada em documento);
e) por intermédio de agente do CAU/UF investido de fé pública;
f) por mensagem eletrõnica enviada pelo SICCAU;
g) por correio eletrõnico no endereço de e-mail indicado no cadastro do
profissional ou da pessoa jurídica contratada ou contratante; ou
h) por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
3 -- Solicitar à Gerência do CSC, em cumprimento às disposições das
Resoluções CAU/BR n' 91 e n'167, citadas nas considerações' desta
Deliberação, que sela implementado no SICCAU as seguintes regras:
a) bloquear a alteração de registro para suspenso, interrompido ou cancelado,

seja do profissional ou da Pessoa Jurídica registrada no CAU, caso exista
RRT sem a devida baixa, vinculado ao profissional ou à empresa colmo
contratada;

b) bloquear a alteração de registro para suspenso, interrompido ou cancelado,
seja do profissional ou da pessoa jurídica registrada no CAU, caso exista
processo de fiscalização ou de ética em tramitação vinculado à pessoa física
do profissional ou à pessoa jurídica registrada no CAU; e

c) caso seja constatada a existência de RRT sem baixa ou processos em
tramitação, o SICCAU deverá emitir um comunicado ao CAU/UF
responsável pelo registro do profissional ou da pessoa jurídica;

4 -- Solicitar à Gerência do CSC que realize uma auditoria no SICCAU para
verificar se existem registros alterados para suspenso ou cancelado (por
desligamento) vinculados a RRT sem baixa ou a processos de fiscalização ou
ética em tramitação no CAU/BR ou em CAU/UF, e caso sda identificada essa
situação, solicitar que a equipe técnica do SICCAU envie, imediatamente, um
comunicado ao CAU/UF responsável para conhecimento e as providências
cabíveis;

5 - Solicitar à Gerência do CSC que o preenchimento dos dados do contratante
do RRT no SICCAU referentes ao telefone e e-mail sejam de preenchimento
!!!Z!=!galé!:!Q, . para que seja possível a comunicação mencionada no item l
açlllld.
6 Solicitar à Rede Integrada de Atendimento (RIA) que realize a divulgação
desta Deliberação, alertando sobre a recomendação aos CAU/UF disposta no

7 - Encaminhar a efta Pres.idência .p«a as olovidêqc as junto à Gerência do

item le e

Eücamiahamentü
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CSC, solicitando que a adequação do SICCAU e a auditoria solicitada sejam
realizadas em até 45 dias, contados da data desta Deliberação.

Protocolo 998804/2019 -- CAU/RS encaminha proposta de alteração dos
critérios para reaprazamento do vencimento do boleto de pagamento da
taxa de RRT
Presidência do CAU/BR
Coordenadora Lana

Deliberação n' 078/20 1 9-CEP-CAU/BR:
l -- Informar ao CAU/RS que, na 96' Reunião Plenária do CAU/BR realizada
nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, foi aprovado o projeto de resolução
proposto pela CEP-CAU/BR, objeto da Consulta Pública n' 24, que altera as
Resoluções CAU/BR n' 91 e 93, acerca de RRT e Certidões, conforme
documento ANEXO, no qual contempla a sugestão do CAU/RS no art. 9', de
permitir apenas um único reaprazamento do boleto bancário de cobrança da
taxa de RRT. A nova Resolução tem um p.razo de: 120 dias, após sua
publicação, para entrada em vigência.
2 Informar ao CAU/RS que a CPFl-CAU/BR é a instância competente para
deliberar sobre a cobrança de valores e regulamentar ou não a cobrança de
juros de mora e/ou correção monetária pela emissão de boletos bancários
reaprazados para pagamento de taxas de serviços do CAU, como taxas de
expediente ou taxas de registro diversas (de RRT, de RDA, de Atestado de

3 Encaminhar esta Deliberação à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para
envio:

a) ao CAU/RS por meio do protocolo SICCAU n' 998804/201 9; e
b) à CPFl-CAU/BR, por meio de um novo protocolo STCCAU (vinculado a

esse protocolo), para deliberação e resposta ao CAI.J/RS a respeito da
ç9P{Rpçg. gç...xgl91çg.. p.ql!...bg!.ç.!9.?....!çpp.rgaqpt

CAT-A)

5

R:elator

E;neamiühameãto

P

Protocolo 887433/2019 - CPFI solicita manifestação da CEP quanto à
necessidade ou não de registro de Sociedades de Economia Mista no CAU,
com base na demanda encaminhada pelo ÇAU/TO.
CPFI CAU/BR
Coordenadora Lama

Deliberação n' 079/20 1 9-CEP-CAU/BR:
l Ratificar os esclarecimentos contidos nas Deliberações n' 029/2019 e
057/2019 da CEP-CAU/BR, de que, para registro de empresa prestadora de
serviço de Arquitetura e Urbanismo no CAU, devem ser atendidas as
condições dispostas na Resolução CAU/BR n' 28, de 6 dejulho de 2012;
2 - Esclarecer que, para deferimento de registro de pessoas jurídicas no CAU,
os CAU/UF devem atentar para o cumprimento do art. I' da Resolução
CAU/BR n' 28/2012 e, em especial, para o disposto no parágrafo único. que
determina que os objetivos sociais da empresa sejam compatíveis com as
atividades, atribuições e campos de atuação da A.rquitetura e Urbanismo;
3 -- Ratificar os esclarecimentos da Deliberação n' 092/201 8-CEP-CAU/BR, de
09 de novembro de 2018, de que as Pessoas Jurídicas que tenham por objetivo
soci41. apenas a "incorporação imobiliária" !!ãQ..estão obrigadas a registro nos
CAU/UF e !!ãe . se caracterizam como empresas prestadores de serviços de
Arquitetura e: Urbanismo, nos termos da Lei n' 12.378/2010 e Resolução
CAU/BR n' 28/2012;

6

Fonte
Relator

Encaminhamento

4 -- Manifestar-se favorável ao entendimento da assessoria técnica da CPFI.
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conforme descrito no protocolo SICCAU (tramite passo 6), favorável à
cobrança de anuidade de sociedade de economia mista por se tratar de entidade
dotada de personalidade jurídica de direito crivado (e não de direito público); e
5 - Recomendar ao CAU/TO que:
a) realize a atualização cadastral das pessoas jurídicas registradas sob sua

jurisprudência;
b) verifique se o registro da empresa TERRATINS atende aos requisitos da

Resolução CAU/BR n' 28/2012; e
c) audite os RRTs efetuados e baixadas da responsável técnica e funcionária

da TERRATINS, para atividades de prometo, vinculados à referida empresa
como "contratada" e como "contratante", concomitantemente.

6 Encaminhar esta Deliberação à Secretaria Geral da Mesa (SGM) para

a) à CPFl-CAU/BR, por meio do protocolo SICCAU n' 887433/2019;
b) ao CAP/TO, por meio de um novo protocolo SICCAU; e
c) à RIA ;para divulgação aos CAU/UF, pedindo que reitero no Aviso sobre a

necessidade da atualização cadastral das empresas registradas no SICCAU,
seguindo as recomendações e orientações das Deliberações n' 095/2018 e
n' 015/2019 da CEP-CAU/BR, principalmente em relação aos cadastro no
STCCCAU dos objetivos sociais, do representante legal e do CNAE
çgliliçlpgnqç çç...ã!....q!!ylqqqel;...ge..4rquiteturq e Urbanismo.

envio

7

Fóüte
Relator

Processos de fiscalização em grau de recurso na CEP-CAU/BR - para
conhecimento da situação e decisão

Coordenadora Lama

Del iberação n' 08 1 /209-CEP-CAU/BR:
Solicitar à Presidência do CAU/BR as providências relativas ao suporte técnico
e jurídico necessários para o funcionamento e cumprimento das atribuições da
Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR quanto às análises,
acompanhamento e preparação dos processos de fiscalização que estão
!e.p11çlg!!glB:3»gssoria tóc!!!çê.p!!a.i.Uglç$gl!!LçpR:ç4WnB:

Encaminhamento

8
Encaminhamentos dos CAU/l.JF no "Encontros das CEPA" realizado em

07 e 08 de outubro..!m..PQrtQ...Alegre/R$.= pgrg .ÇQnbçç.imenso e decisão
Fonte
Relator
Eücamiühamento

CC)ordenadora Lana

.!ççn..P4p3prçÜ!®.

,:k.Àü
Membro

:,---M.
MÃRIA HUIAIIAÜBtRIBEIRO

)=:C-coordenadoraA

FEIINANDO MÁRCIO DE 91JVEIItA WERNER nEímtíNCbLnuQUKKQUK
Membro

L

Z

CLA
ssessoria :l'écnicã
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