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PALAVRA DO PRESIDENTE

Com o advento da lei 12.378, de 31 de dezembro de 2.010, o mais importante 

marco regulatório da profissão do arquiteto e urbanista, o CAU/BR e CAU/UF trata-

ram imediatamente de implantar o Sistema de Informação e Comunicação do CAU 

(Siccau), que se tornou a principal ferramenta virtual de comunicação dos profis-

sionais com o Conselho, dando um salto de qualidade na prestação de serviços, 

como registros de responsabilidade técnica, emissão de certidões, registro de novos 

profissionais,  pagamento de anuidades, entre outros.

Concomitantemente à implantação do Siccau, o CAU/BR editou resoluções 

para estruturar os mecanismos administrativos, financeiros e de disciplina profis-

sional. Reunimos nessa publicação os principais documentos e normas que dizem 

respeito à atividade profissional de arquitetos e urbanistas – norteando nossa atua-

ção frente aos contratantes e à sociedade.

Assim, o CAU/SP, por meio de sua Comissão de Legislação e Normas, direto-

ria e conselheiros, espera contribuir para o pleno exercício da profissão dentro de 

parâmetros legais que garantam qualidade e compromisso ético dos profissionais, 

bem como uma atuação comprometida e transparente dos membros deste Conselho. 

Afonso Celso Bueno Monteiro
Presidente do CAU/SP 
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Após mais de cinquenta anos de luta, em 31/12/2010, foi aprovada a Lei 

12.378/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Con-

selho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquite-

tura e Urbanismo dos Estados, CAU/UF e do Distrito Federal, um marco importante 

para a nossa categoria. Pela primeira vez nós, arquitetos e urbanistas, passamos a 

contar com um Conselho profissional próprio e um arcabouço legal exclusivo para 

disciplinar a nossa profissão.

Os frutos desta conquista já são visíveis: desde a melhoria no atendimento 

ao profissional até a concretização de novos canais de comunicação com a socie-

dade. A consolidação do CAU é o primeiro passo no sentido de maior valorização 

da Arquitetura e Urbanismo brasileiros. Em decorrência dessa lei, diversas outras 

leis, normas, resoluções e portarias foram publicadas e interferem diretamente no 

trabalho de todos os profissionais. Trata-se de um amplo arcabouço jurídico que 

regulamenta e valoriza nosso exercício profissional, dando mais segurança – aos 

contratados e contratantes – de que o serviço prestado será feito com correção e 

respeito à ética. É um ganho não só para o arquiteto e urbanista, mas para toda a 

sociedade, que pode se beneficiar de bons projetos e obras.

Para facilitar o acesso às informações relativas à nova situação legal, esta 

coletânea está dividida em dois volumes: o primeiro é dedicado à profissionais, 

professores e estudantes e, o segundo, ao arquiteto que também é conselheiro ou 

funcionário do CAU/SP. Neste documento, resultado do trabalho dedicado da Co-

missão Permanente de Legislação e Normas do CAU/SP, a qual tenho a honra de 

coordenar, você encontra de forma organizada toda a legislação que norteia a sua 

atuação como profissional, seus direitos e obrigações com relação ao contratante e 

à sociedade, bem como deveres e funções que o conselheiro do CAU deve exercer 

e honrar.

José Renato Soibelmann Melhem
Arquiteto e Urbanista

Coordenador da Comissão Permanente de Legislação e Normas do CAU/SP 
GESTÃO 2012-2014
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Mensagem de veto

Vide Lei nº 12.853, de 2013   (Vigência)

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Título I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei regula os direitos autorais, entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor e
os que lhes são conexos.

Art. 2º Os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos,
convenções e tratados em vigor no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesta Lei aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que
assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais
ou equivalentes.

Art. 3º Os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis.

Art. 4º Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais.

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o
consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas;
sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas
ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer
outra forma de transferência de propriedade ou posse;

V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer
meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de
um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por
meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CASA CIVIL 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
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c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;

d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;

e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;

f) originária - a criação primígena;

g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que
a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas
contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar,
por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação,
do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma
representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o
dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da
primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das
representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de
decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;

XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras
pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma
obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as
empresas de radiodifusão. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 6º Não serão de domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por
eles simplesmente subvencionadas.

Título II

Das Obras Intelectuais

Capítulo I

Das Obras Protegidas

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas
em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra
qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;
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VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura,
paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação
intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras
obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§ 1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições desta
Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende
sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas
obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o
seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade
imaterial.

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como
tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não,
e suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos
oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegurada a mesma proteção de que
goza o original.

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do
mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor.

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, inclusive jornais, é protegido até um ano após a
saída do seu último número, salvo se forem anuais, caso em que esse prazo se elevará a dois anos.

Capítulo II

Da Autoria das Obras Intelectuais

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

   LEI Nº 9.610/1998

   [ 17 ]



22/10/2014 L9610

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm 4/22

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos
previstos nesta Lei.

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar de
seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal
convencional.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou
anunciada essa qualidade na sua utilização.

Art. 14. É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio
público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua.

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for
utilizada.

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária,
artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou
apresentação por qualquer meio.

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as
faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar
prejuízo à exploração da obra comum.

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-
musical e o diretor.

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados
na obra audiovisual.

Art. 17. É assegurada a proteção às participações individuais em obras coletivas.

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou
anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada.

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva.

§ 3º O contrato com o organizador especificará a contribuição do participante, o prazo para entrega ou
realização, a remuneração e demais condições para sua execução.

Capítulo III

Do Registro das Obras Intelectuais

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17
da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

Art. 20. Para os serviços de registro previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo
de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver
vinculado o registro das obras intelectuais.

Art. 21. Os serviços de registro de que trata esta Lei serão organizados conforme preceitua o § 2º do art.
17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

Título III

Dos Direitos do Autor

Capítulo I
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Disposições Preliminares

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Art. 23. Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo
convenção em contrário.

Capítulo II

Dos Direitos Morais do Autor

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do
autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que,
de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando
a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de
outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua
memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será
indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.

§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público.

§ 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

Art. 25. Cabe exclusivamente ao diretor o exercício dos direitos morais sobre a obra audiovisual.

Art. 26. O autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado sem o seu consentimento
durante a execução ou após a conclusão da construção.

Parágrafo único. O proprietário da construção responde pelos danos que causar ao autor sempre que,
após o repúdio, der como sendo daquele a autoria do projeto repudiado.

Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.

Capítulo III

Dos Direitos Patrimoniais do Autor e de sua Duração

Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica.

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer
modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;
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IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou
exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um
tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às
obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação
similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais
formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Art. 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição
do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito.

§ 1º O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas
tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de
natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo
titular.

§ 2º Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e controlada,
cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a
fiscalização do aproveitamento econômico da exploração.

Art. 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de
fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor,
respectivamente, não se estende a quaisquer das demais.

Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob
pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a
publicação, salvo na coleção de suas obras completas.

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação,
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renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os
próprios direitos contra terceiros.

Art. 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la,
comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor.

Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente.

Art. 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser
juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais.

Art. 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus
sucessores reproduzir versões anteriores.

Art. 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, com
exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em
contrário.

Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados, para publicação em
diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua
publicação, findo o qual recobra o autor o seu direito.

Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos
direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei.

Art. 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, cinco por cento sobre
o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo
originais, que houver alienado.

Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência no ato da revenda, o vendedor é
considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será
este o depositário.

Art. 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não
se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário.

Art. 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá a quem publicá-la o exercício dos direitos
patrimoniais do autor.

Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais,
ressalvados os direitos adquiridos por terceiros.

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano
subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo.

Art. 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em co-autoria for indivisível, o prazo
previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes.

Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do co-autor que falecer sem
sucessores.

Art. 43. Será de setenta anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou
pseudônimas, contado de 1° de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no art. 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a
conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo.

Art. 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de
setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de sua divulgação.
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Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais,
pertencem ao domínio público:

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores;

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.

Capítulo IV

Das Limitações aos Direitos Autorais

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou
periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada
pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus
herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer
suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita
por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de
qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se
o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada
sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e
televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses
estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins
exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou
administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer
natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo
principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo
injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária
nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas
livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

Capítulo V

Da Transferência dos Direitos de Autor
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Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por
seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes
especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito,
obedecidas as seguintes limitações:

I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os
expressamente excluídos por lei;

II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos mediante estipulação contratual escrita;

III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos;

IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em
contrário;

V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;

VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado
restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento
da finalidade do contrato.

Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se
onerosa.

§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não
estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos.

§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu objeto e as condições de
exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço.

Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco
anos.

Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que indeterminado ou superior, diminuindo-
se, na devida proporção, o preço estipulado.

Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato
ou a cessão de seus direitos.

Título IV

Da Utilização de Obras Intelectuais e dos Fonogramas

Capítulo I

Da Edição

Art. 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária,
artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas
condições pactuadas com o autor.

Parágrafo único. Em cada exemplar da obra o editor mencionará:

I - o título da obra e seu autor;

II - no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor;

III - o ano de publicação;

IV - o seu nome ou marca que o identifique.

Art. 54. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica em
cuja publicação e divulgação se empenha o editor.
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Art. 55. Em caso de falecimento ou de impedimento do autor para concluir a obra, o editor poderá:

I - considerar resolvido o contrato, mesmo que tenha sido entregue parte considerável da obra;

II - editar a obra, sendo autônoma, mediante pagamento proporcional do preço;

III - mandar que outro a termine, desde que consintam os sucessores e seja o fato indicado na edição.

Parágrafo único. É vedada a publicação parcial, se o autor manifestou a vontade de só publicá-la por
inteiro ou se assim o decidirem seus sucessores.

Art. 56. Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em
contrário.

Parágrafo único. No silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de três mil
exemplares.

Art. 57. O preço da retribuição será arbitrado, com base nos usos e costumes, sempre que no contrato
não a tiver estipulado expressamente o autor.

Art. 58. Se os originais forem entregues em desacordo com o ajustado e o editor não os recusar nos
trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor.

Art. 59. Quaisquer que sejam as condições do contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exame
da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como a informá-lo sobre o estado da edição.

Art. 60. Ao editor compete fixar o preço da venda, sem, todavia, poder elevá-lo a ponto de embaraçar a
circulação da obra.

Art. 61. O editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor sempre que a retribuição deste estiver
condicionada à venda da obra, salvo se prazo diferente houver sido convencionado.

Art. 62. A obra deverá ser editada em dois anos da celebração do contrato, salvo prazo diverso
estipulado em convenção.

Parágrafo único. Não havendo edição da obra no prazo legal ou contratual, poderá ser rescindido o
contrato, respondendo o editor por danos causados.

Art. 63. Enquanto não se esgotarem as edições a que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de
sua obra, cabendo ao editor o ônus da prova.

§ 1º Na vigência do contrato de edição, assiste ao editor o direito de exigir que se retire de circulação
edição da mesma obra feita por outrem.

§ 2º Considera-se esgotada a edição quando restarem em estoque, em poder do editor, exemplares em
número inferior a dez por cento do total da edição.

Art. 64. Somente decorrido um ano de lançamento da edição, o editor poderá vender, como saldo, os
exemplares restantes, desde que o autor seja notificado de que, no prazo de trinta dias, terá prioridade na
aquisição dos referidos exemplares pelo preço de saldo.

Art. 65. Esgotada a edição, e o editor, com direito a outra, não a publicar, poderá o autor notificá-lo a que
o faça em certo prazo, sob pena de perder aquele direito, além de responder por danos.

Art. 66. O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações
que bem lhe aprouver.

Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alterações que lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua
reputação ou aumentem sua responsabilidade.

Art. 67. Se, em virtude de sua natureza, for imprescindível a atualização da obra em novas edições, o
editor, negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar outrem, mencionando o fato na edição.
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Capítulo II

Da Comunicação ao Público

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais,
composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia,
comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de
artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição
cinematográfica.

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a
participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais
de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos,
boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais,
estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração
direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou
aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório
central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com
o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

§ 6º O empresário entregará ao escritório central, imediatamente após a execução pública ou
transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos
autores, artistas e produtores.

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou
exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e
fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio
eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede. (Redação dada pela Lei nº
12.853, de 2013)

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados,
cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a
remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras
audiovisuais.

§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6o será até o
décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês
anterior. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 69. O autor, observados os usos locais, notificará o empresário do prazo para a representação ou
execução, salvo prévia estipulação convencional.

Art. 70. Ao autor assiste o direito de opor-se à representação ou execução que não seja suficientemente
ensaiada, bem como fiscalizá-la, tendo, para isso, livre acesso durante as representações ou execuções, no
local onde se realizam.

Art. 71. O autor da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com o empresário que a faz
representar.

Art. 72. O empresário, sem licença do autor, não pode entregar a obra a pessoa estranha à
representação ou à execução.

Art. 73. Os principais intérpretes e os diretores de orquestras ou coro, escolhidos de comum acordo pelo
autor e pelo produtor, não podem ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta.
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Art. 74. O autor de obra teatral, ao autorizar a sua tradução ou adaptação, poderá fixar prazo para
utilização dela em representações públicas.

Parágrafo único. Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor ou
adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua.

Art. 75. Autorizada a representação de obra teatral feita em co-autoria, não poderá qualquer dos co-
autores revogar a autorização dada, provocando a suspensão da temporada contratualmente ajustada.

Art. 76. É impenhorável a parte do produto dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas.

Capítulo III

Da Utilização da Obra de Arte Plástica

Art. 77. Salvo convenção em contrário, o autor de obra de arte plástica, ao alienar o objeto em que ela
se materializa, transmite o direito de expô-la, mas não transmite ao adquirente o direito de reproduzi-la.

Art. 78. A autorização para reproduzir obra de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por
escrito e se presume onerosa.

Capítulo IV

Da Utilização da Obra Fotográfica

Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as
restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra
fotografada, se de artes plásticas protegidas.

§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu autor.

§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta consonância com o original,
salvo prévia autorização do autor.

Capítulo V

Da Utilização de Fonograma

Art. 80. Ao publicar o fonograma, o produtor mencionará em cada exemplar:

I - o título da obra incluída e seu autor;

II - o nome ou pseudônimo do intérprete;

III - o ano de publicação;

IV - o seu nome ou marca que o identifique.

Capítulo VI

Da Utilização da Obra Audiovisual

Art. 81. A autorização do autor e do intérprete de obra literária, artística ou científica para produção
audiovisual implica, salvo disposição em contrário, consentimento para sua utilização econômica.

§ 1º A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa e cessa dez anos após a celebração
do contrato.

§ 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor:

I - o título da obra audiovisual;

II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores;
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III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso;

IV - os artistas intérpretes;

V - o ano de publicação;

VI - o seu nome ou marca que o identifique.

VII - o nome dos dubladores. (Incluído pela Lei nº 12.091, de 2009)

Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer:

I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas intérpretes e executantes,
bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;

II - o prazo de conclusão da obra;

III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou executantes, no caso
de co-produção.

Art. 83. O participante da produção da obra audiovisual que interromper, temporária ou definitivamente,
sua atuação, não poderá opor-se a que esta seja utilizada na obra nem a que terceiro o substitua,
resguardados os direitos que adquiriu quanto à parte já executada.

Art. 84. Caso a remuneração dos co-autores da obra audiovisual dependa dos rendimentos de sua
utilização econômica, o produtor lhes prestará contas semestralmente, se outro prazo não houver sido
pactuado.

Art. 85. Não havendo disposição em contrário, poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar-se, em
gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal.

Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar sua
exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, a utilização a que se refere este artigo será livre.

Art. 86. Os direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-musicais e
fonogramas incluídos em obras audiovisuais serão devidos aos seus titulares pelos responsáveis dos locais ou
estabelecimentos a que alude o § 3o do art. 68 desta Lei, que as exibirem, ou pelas emissoras de televisão
que as transmitirem.

Capítulo VII

Da Utilização de Bases de Dados

Art. 87. O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da
forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:

I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo;

II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação;

III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público;

IV - a reprodução, distribuição ou comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas
no inciso II deste artigo.

Capítulo VIII

Da Utilização da Obra Coletiva

Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar:

I - o título da obra;
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II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada;

III - o ano de publicação;

IV - o seu nome ou marca que o identifique.

Parágrafo único. Para valer-se do disposto no § 1º do art. 17, deverá o participante notificar o
organizador, por escrito, até a entrega de sua participação.

Título V

Dos Direitos Conexos

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos direitos dos artistas
intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão.

Parágrafo único. A proteção desta Lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as
garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas.

Capítulo II

Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito,
autorizar ou proibir:

I - a fixação de suas interpretações ou execuções;

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas;

III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer
pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.

§ 1º Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos
pelo diretor do conjunto.

§ 2º A proteção aos artistas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem,
quando associadas às suas atuações.

Art. 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas
que as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação em
arquivo público.

Parágrafo único. A reutilização subseqüente da fixação, no País ou no exterior, somente será lícita
mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devida uma
remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização.

Art. 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações,
inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou
dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar
a interpretação do artista.

Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou não, não
obsta sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração
prevista para o falecido, nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores.
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Capítulo III

Dos Direitos dos Produtores Fonográficos

Art. 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes
ou proibir-lhes:

I - a reprodução direta ou indireta, total ou parcial;

II - a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução;

III - a comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão;

IV - (VETADO)

V - quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas.

Art. 94. Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários a que se refere o art. 68, e parágrafos,
desta Lei os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com os
artistas, na forma convencionada entre eles ou suas associações. (Revogado pela Lei nº 12.853, de 2013)

Capítulo IV

Dos Direitos das Empresas de Radiodifusão

Art. 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão,
fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de
freqüência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação.

Capítulo V

Da Duração dos Direitos Conexos

Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro
do ano subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de
radiodifusão; e à execução e representação pública, para os demais casos.

Título VI

Das Associações de Titulares de Direitos de Autor e dos que lhes são Conexos

Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os autores e os titulares de direitos conexos
associar-se sem intuito de lucro.

§ 1º É vedado pertencer a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma
natureza.

§ 2º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo comunicar o fato,
por escrito, à associação de origem.

§ 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais
constituídas na forma prevista nesta Lei.

§ 1º As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público, por determinação
desta Lei, devendo atender a sua função social.  (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 2º É vedado pertencer, simultaneamente, a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da
mesma natureza. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 3º Pode o titular transferir-se, a qualquer momento, para outra associação, devendo comunicar o fato, por
escrito, à associação de origem. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 4º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais
constituídas na forma prevista nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 5º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos filiados diretamente às
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associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo. (Incluído pela Lei
nº 12.853, de 2013)

§ 6º Apenas os titulares originários de direitos de autor ou de direitos conexos, nacionais ou estrangeiros
domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão assumir cargos de direção nas
associações reguladas por este artigo. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações tornam-se mandatárias de seus associados para a prática
de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua
cobrança.

Parágrafo único. Os titulares de direitos autorais poderão praticar, pessoalmente, os atos referidos neste
artigo, mediante comunicação prévia à associação a que estiverem filiados.

Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o art. 97 tornam-se mandatárias de seus
associados para a prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais,
bem como para o exercício da atividade de cobrança desses direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de
2013)

§ 1º O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que
obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do art. 98-A.  (Incluído pela Lei nº
12.853, de 2013)

§ 2º As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela
utilização de qualquer obra ou fonograma.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de
seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.  (Incluído
pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 4º A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários,
considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada
segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 5º As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento
desigual.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 6º As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou
documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem
como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma, prevenindo o falseamento de dados e
fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 7º As informações mencionadas no § 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser
disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado, de forma gratuita, permitindose ainda ao Ministério da
Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 8º Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa e o direito ao contraditório, o
Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência nas informações mencionadas no § 6º deste artigo,
determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em
regulamento.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 9º As associações deverão disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica, pelo
usuário, da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento, pelos titulares de
direitos, dos valores arrecadados e distribuídos.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo
período de 5 (cinco) anos, devendo ser distribuídos à medida da sua identificação.  (Incluído pela Lei nº 12.853,
de 2013)

§ 11. Findo o período de 5 (cinco) anos previsto no § 10 sem que tenha ocorrido a identificação dos
créditos e valores retidos, estes serão distribuídos aos titulares de direitos de autor e de direitos conexos dentro
da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o
período da retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim.  (Incluído pela
Lei nº 12.853, de 2013)

§ 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de
direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de
cada uma delas.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)
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§ 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 (três) anos, permitida uma única
recondução precedida de nova eleição.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão, por meio de voto pessoal, sendo
vedado que atuem representados por terceiros.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e no § 3o
deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados, com até 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da sua prática.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 16. As associações, por decisão do seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto em seus
estatutos, poderão destinar até 20% (vinte por cento) da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas
atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva.  (Incluído
pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o art. 98 dependerá de habilitação prévia em
órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo
observará: (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

I - o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para
sua constituição; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

II - a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma
administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e
titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações: (Incluído pela Lei nº
12.853, de 2013)

a) cadastros das obras e titulares que representam; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

b) contratos e convênios mantidos com usuários de obras de seus repertórios, quando aplicável; (Incluído
pela Lei nº 12.853, de 2013)

c) estatutos e respectivas alterações; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

d) atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

e) acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras, quando existentes;
(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

f) relatório anual de suas atividades, quando aplicável; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

g) demonstrações contábeis anuais, quando aplicável; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

h) demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e
distribuição para cada tipo de utilização, quando aplicável; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

i) relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há mais de 1 (um) ano
e que a auditoria seja demandada pela maioria de seus associados ou por sindicato ou associação profissional,
nos termos do art. 100; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

j) detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo estrutura de representação isonômica
dos associados; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

k) plano de cargos e salários, incluindo valor das remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações
e outras modalidades de remuneração e premiação, com valores atualizados; (Incluído pela Lei nº 12.853, de
2013)

III - outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as
que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam
ensejar questionamento ao Estado Brasileiro no âmbito dos acordos internacionais dos quais é parte. (Incluído
pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 1º Os documentos e informações a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo deverão ser
apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 2º A habilitação de que trata o § 1º do art. 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos
requisitos instituídos por esta Lei e por seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas
poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a
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associação não atende ao disposto nesta Lei, assegurados sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a
comunicação do fato ao Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 3º A anulação da habilitação a que se refere o § 1º do art. 98 levará em consideração a gravidade e a
relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência nas irregularidades, conforme
disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação de advertência, quando se concederá prazo
razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 12.853,
de 2013)

§ 4º A ausência de uma associação que seja mandatária de determinada categoria de titulares em função
da aplicação do § 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no art. 68, que deverão ser
quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou o
cancelamento da habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora nos termos
deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos
em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou sua anulação e a
obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 5º A associação cuja habilitação, nos termos deste artigo, seja anulada, inexistente ou pendente de
apreciação pela autoridade competente, ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar
tais fatos como impedimento para distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de
responsabilização direta de seus dirigentes nos termos do art. 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 6º As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos
associados os documentos e as informações previstos nos incisos II e III deste artigo. (Incluído pela Lei nº
12.853, de 2013)

Art. 98-B. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções,
deverão: (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

I - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, às formas de cálculo e critérios
de cobrança, discriminando, dentre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como
os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros
de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares
individualmente; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

II - dar publicidade e transparência, por meio de sítios eletrônicos próprios, aos estatutos, aos
regulamentos de arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras e
titulares que representam, bem como ao montante arrecadado e distribuído e aos créditos eventualmente
arrecadados e não distribuídos, sua origem e o motivo da sua retenção; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

III - buscar eficiência operacional, dentre outros meios, pela redução de seus custos administrativos e dos
prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

IV - oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço dos seus
créditos da forma mais eficiente dentro do estado da técnica; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

V - aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e
publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

VI - garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais sejam titulares de
direitos e às execuções aferidas para cada uma delas, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com
cláusula de confidencialidade; (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

VII - garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas. (Incluído pela
Lei nº 12.853, de 2013)

Parágrafo único. As informações contidas nos incisos I e II devem ser atualizadas periodicamente, em
intervalo nunca superior a 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas dos valores
devidos, em caráter regular e de modo direto, aos seus associados. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 1º O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado. (Incluído pela Lei nº
12.853, de 2013)

§ 2º Se as contas não forem prestadas na forma do § 1º, o pedido do associado poderá ser encaminhado
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ao Ministério da Cultura que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação, na
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em
comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas,
inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras
audiovisuais.

§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será
dirigido e administrado pelas associações que o integrem.

§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em
seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por depósito bancário.
§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário numerário a

qualquer título.
§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e
literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por
seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e
distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12
do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e
administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de
2013)

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus
próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. (Redação dada pela Lei nº 12.853,
de 2013)

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário.
(Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da
data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores
arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano),
até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) dos valores arrecadados. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a
qualquer título. (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da
comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis. (Incluído pela Lei
nº 12.853, de 2013)

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação
e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre
associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias
ao processo de arrecadação e distribuição de direitos. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de
seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações
que o integram. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da
arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º
e 4º do art. 98. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput do art. 99 deverá admitir em seus quadros, além das
associações que o constituíram, as associações de titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua
área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública Federal na forma do art. 98-A.
(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão
tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador. (Incluído pela Lei nº
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12.853, de 2013)

Art. 99-B. As associações referidas neste Título estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em
legislação específica que trate da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. (Incluído pela
Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue não menos de um terço dos filiados de
uma associação autoral poderá, uma vez por ano, após notificação, com oito dias de antecedência, fiscalizar,
por intermédio de auditor, a exatidão das contas prestadas a seus representados.

Art. 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de uma associação de gestão
coletiva de direitos autorais poderá, 1 (uma) vez por ano, às suas expensas, após notificação, com 8 (oito) dias
de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa
associação autoral a seus representados.  (Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais respondem
solidariamente, com seus bens particulares, por desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento das
obrigações para com os associados, por dolo ou culpa.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou seus mandatários, em relação à falta
de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação,
e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da
atuação de órgão da Administração Pública Federal para a resolução de conflitos por meio de mediação ou
arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação pelo Poder Judiciário e pelos órgãos do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível.  (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Título VII

Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais

Capítulo I

Disposição Preliminar

Art. 101. As sanções civis de que trata este Capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis.

Capítulo II

Das Sanções Civis

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada,
poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da
indenização cabível.

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este
os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta,
pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou
fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto
ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos
precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no
exterior.

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público
de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação
aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial
competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis,
independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação
aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Art. 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem
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como as matrizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a
perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim
ilícito, sua destruição.

Art. 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos,
nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no art. 103 e seu parágrafo único, quem:

I - alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos
exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia;

II - alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a
comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou a evitar a sua cópia;

III - suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos;

IV - distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem
autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e
emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos
foram suprimidos ou alterados sem autorização.

Art. 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de
anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por
danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:

I - tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por três
dias consecutivos;

II - tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda
não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por três vezes consecutivas em jornal de
grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor;

III - tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma a que se refere o
inciso anterior.

Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os
responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago.

Art. 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no § 6º
do art. 68 e no § 9º do art. 98 sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente e nos
termos do regulamento desta Lei, a multa de 10 (dez) a 30% (trinta por cento) do valor que deveria ser
originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no
caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas
neste Título. (Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou
estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários
respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

Capítulo III

Da Prescrição da Ação

Art. 111. (VETADO)

Título VIII

Disposições Finais e Transitórias

Art. 112. Se uma obra, em conseqüência de ter expirado o prazo de proteção que lhe era anteriormente
reconhecido pelo § 2º do art. 42 da Lei nº. 5.988, de 14 de dezembro de 1973, caiu no domínio público, não
terá o prazo de proteção dos direitos patrimoniais ampliado por força do art. 41 desta Lei.
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Art. 113. Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais sujeitar-se-ão a selos ou sinais de
identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor,
com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o regulamento.
(Regulamento)   (Regulamento)

Art. 114. Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação.

Art. 115. Ficam revogados os arts. 649 a 673 e 1.346 a 1.362 do Código Civil e as Leis nºs 4.944, de 6
de abril de 1966; 5.988, de 14 de dezembro de 1973, excetuando-se o art. 17 e seus §§ 1º e 2º; 6.800, de 25
de junho de 1980; 7.123, de 12 de setembro de 1983; 9.045, de 18 de maio de 1995, e demais disposições em
contrário, mantidos em vigor as Leis nºs 6.533, de 24 de maio de 1978 e 6.615, de 16 de dezembro de 1978.

Brasília, 19 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Weffort

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.2.1998
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Vigência

Mensagem de veto

Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo;
cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei: 

Âmbito de abrangência

Art. 1o  O exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta Lei. 

Atribuições de Arquitetos e Urbanistas 

Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica; 

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental; 

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria; 

V - direção de obras e de serviço técnico; 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; 

VII - desempenho de cargo e função técnica; 

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária; 

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de
qualidade; 

X - elaboração de orçamento; 

XI - produção e divulgação técnica especializada; e 

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. 

Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no
setor:

I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;  

II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes; 

III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos,
privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias
escalas, inclusive a territorial; 

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos,
restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação,
conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CASA CIVIL 

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS
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urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental,
sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental,
parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano
diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e
regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais; 

VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização
de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de
dados e informações topográficas e sensoriamento remoto; 

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e
recuperações; 

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação
tecnológica de estruturas; 

IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo; 

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas,
lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;  

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização
Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 3o  Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a
partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas
quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade
de atuação profissional. 

§ 1o  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR especificará, atentando para o disposto
no caput, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com
outras profissões regulamentadas. 

§ 2o  Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a
ausência de formação superior exponha o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à
saúde ou ao meio ambiente. 

§ 3o  No exercício de atividades em áreas de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do Estado ou do Distrito Federal fiscalizará o exercício profissional
da Arquitetura e Urbanismo. 

§ 4o  Na hipótese de as normas do CAU/BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas
contradizerem normas de outro Conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução
conjunta de ambos os conselhos. 

§ 5o  Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o § 4o ou, em caso de impasse, até que seja
resolvida a controvérsia, por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do Conselho que garanta ao
profissional a maior margem de atuação.  

Art. 4o  O CAU/BR organizará e manterá atualizado cadastro nacional das escolas e faculdades de
arquitetura e urbanismo, incluindo o currículo de todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos. 

Registro do arquiteto e urbanista no Conselho 

Art. 5o  Para uso do título de arquiteto e urbanista e para o exercício das atividades profissionais privativas
correspondentes, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado ou do Distrito Federal. 

Parágrafo único.  O registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. 

Art. 6o  São requisitos para o registro: 

I - capacidade civil; e 

II - diploma de graduação em arquitetura e urbanismo, obtido em instituição de ensino superior oficialmente
reconhecida pelo poder público. 
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§ 1o  Poderão obter registro no CAU dos Estados e do Distrito Federal os portadores de diploma de
graduação em Arquitetura e Urbanismo ou de diploma de arquiteto ou arquiteto e urbanista, obtido em instituição
estrangeira de ensino superior reconhecida no respectivo país e devidamente revalidado por instituição nacional
credenciada. 

§ 2o  Cumpridos os requisitos previstos nos incisos I e II do caput, poderão obter registro no CAU dos
Estados ou do Distrito Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, profissionais estrangeiros sem
domicílio no País. 

§ 3o  A concessão do registro de que trata o § 2o é condicionada à efetiva participação de arquiteto e
urbanista ou sociedade de arquitetos, com registro no CAU Estadual ou no Distrito Federal e com domicílio no
País, no acompanhamento em todas as fases das atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais
estrangeiros. 

Art. 7o  Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa física ou jurídica que realizar atos
ou prestar serviços, públicos ou privados, privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo
não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou como pessoa jurídica que atue na
área de arquitetura e urbanismo sem registro no CAU. 

Art. 8o  A carteira profissional de arquiteto e urbanista possui fé pública e constitui prova de identidade civil
para todos os fins legais. 

Da Interrupção e do Cancelamento do registro profissional 

Art. 9o  É facultada ao profissional e à pessoa jurídica, que não estiver no exercício de suas atividades, a
interrupção de seu registro profissional no CAU por tempo indeterminado, desde que atenda as condições
regulamentadas pelo CAU/BR. 

Sociedade de arquitetos e urbanistas 

Art. 10.  Os arquitetos e urbanistas, juntamente com outros profissionais, poder-se-ão reunir em sociedade
de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, nos termos das normas de direito privado, desta Lei e do
Regimento Geral do CAU/BR. 

Parágrafo único.  Sem prejuízo do registro e aprovação pelo órgão competente, a sociedade que preste
serviços de arquitetura e urbanismo dever-se-á cadastrar no CAU da sua sede, o qual enviará as informações ao
CAU/BR para fins de composição de cadastro unificado nacionalmente. 

Art. 11.  É vedado o uso das expressões “arquitetura” ou “urbanismo” ou designação similar na razão social
ou no nome fantasia de sociedade que não possuir arquiteto e urbanista entre os sócios com poder de gestão ou
entre os empregados permanentes. 

Dos Acervos Técnicos 

Art. 12.  O acervo técnico constitui propriedade do profissional arquiteto e urbanista e é composto por todas
as atividades por ele desenvolvidas, conforme discriminado nos arts. 2o e 3o, resguardando-se a legislação do
Direito Autoral. 

Art. 13.  Para fins de comprovação de autoria ou de participação e de formação de acervo técnico, o
arquiteto e urbanista deverá registrar seus projetos e demais trabalhos técnicos ou de criação no CAU do ente da
Federação onde atue. 

Parágrafo único.  A qualificação técnica de sociedade com atuação nos campos da arquitetura e do
urbanismo será demonstrada por meio dos acervos técnicos dos arquitetos e urbanistas comprovadamente a ela
vinculados. 

Art. 14.  É dever do arquiteto e urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e
urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido a
cliente, ao público em geral e ao CAU local:

I - o nome civil ou razão social do(s) autor(es) e executante(s) do serviço, completo ou abreviado, ou
pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura
e urbanismo, conforme o caso;  

II - o número do registro no CAU local; e 
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III - a atividade a ser desenvolvida.

Parágrafo único.  Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto e urbanista ou por
mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo e não sendo especificados
diferentes níveis de responsabilidade, todos serão considerados indistintamente coautores e corresponsáveis.  

Art. 15.  Aquele que implantar ou executar projeto ou qualquer trabalho técnico de criação ou de autoria de
arquiteto e urbanista deve fazê-lo de acordo com as especificações e o detalhamento constantes do trabalho,
salvo autorização em contrário, por escrito, do autor. 

Parágrafo único.  Ao arquiteto e urbanista é facultado acompanhar a implantação ou execução de projeto
ou trabalho de sua autoria, pessoalmente ou por meio de preposto especialmente designado com a finalidade de
averiguar a adequação da execução ao projeto ou concepção original.  

Art. 16.  Alterações em trabalho de autoria de arquiteto e urbanista, tanto em projeto como em obra dele
resultante, somente poderão ser feitas mediante consentimento por escrito da pessoa natural titular dos direitos
autorais, salvo pactuação em contrário. 

§ 1o  No caso de existência de coautoria, salvo pactuação em contrário, será necessária a concordância de
todos os coautores. 

§ 2o  Em caso de falecimento ou de incapacidade civil do autor do projeto original, as alterações ou
modificações poderão ser feitas pelo coautor ou, em não havendo coautor, por outro profissional habilitado,
independentemente de autorização, que assumirá a responsabilidade pelo projeto modificado. 

§ 3o  Ao arquiteto e urbanista que não participar de alteração em obra ou trabalho de sua autoria é
permitido o registro de laudo no CAU de seu domicílio, com o objetivo de garantir a autoria e determinar os limites
de sua responsabilidade. 

§ 4o  Na hipótese de a alteração não ter sido concebida pelo autor do projeto original, o resultado final terá
como coautores o arquiteto e urbanista autor do projeto original e o autor do projeto de alteração, salvo decisão
expressa em contrário do primeiro, caso em que a autoria da obra passa a ser apenas do profissional que houver
efetuado as alterações. 

Ética 

Art. 17.  No exercício da profissão, o arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a
serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. 

Parágrafo único.  O Código de Ética e Disciplina deverá regular também os deveres do arquiteto e
urbanista para com a comunidade, a sua relação com os demais profissionais, o dever geral de urbanidade e,
ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, observado o disposto nesta Lei.  

Art. 18.  Constituem infrações disciplinares, além de outras definidas pelo Código de Ética e Disciplina: 

I - registrar projeto ou trabalho técnico ou de criação no CAU, para fins de comprovação de direitos autorais
e formação de acervo técnico, que não haja sido efetivamente concebido, desenvolvido ou elaborado por quem
requerer o registro; 

II - reproduzir projeto ou trabalho técnico ou de criação, de autoria de terceiros, sem a devida autorização
do detentor dos direitos autorais; 

III - fazer falsa prova de quaisquer documentos exigidos para o registro no CAU; 

IV - delegar a quem não seja arquiteto e urbanista a execução de atividade privativa de arquiteto e
urbanista; 

V - integrar sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo sem nela atuar, efetivamente,
com objetivo de viabilizar o registro da empresa no CAU, de utilizar o nome “arquitetura” ou “urbanismo” na razão
jurídica ou nome fantasia ou ainda de simular para os usuários dos serviços de arquitetura e urbanismo a
existência de profissional do ramo atuando; 

VI - locupletar-se ilicitamente, por qualquer meio, às custas de cliente, diretamente ou por intermédio de
terceiros; 

VII - recusar-se, injustificadamente, a prestar contas a cliente de quantias que houver recebido dele,
diretamente ou por intermédio de terceiros; 
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VIII - deixar de informar, em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao público em geral, ao
CAU/BR ou aos CAUs, os dados exigidos nos termos desta Lei; 

IX - deixar de observar as normas legais e técnicas pertinentes na execução de atividades de arquitetura e
urbanismo; 

X - ser desidioso na execução do trabalho contratado; 

XI - deixar de pagar a anuidade, taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs,
quando devidamente notificado;  

XII - não efetuar Registro de Responsabilidade Técnica quando for obrigatório. 

Art. 19.  São sanções disciplinares:  

I - advertência;  

II - suspensão entre 30 (trinta) dias e 1 (um) ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em
todo o território nacional; 

III - cancelamento do registro; e 

IV - multa no valor entre 1 (uma) a 10 (dez) anuidades. 

§ 1o  As sanções deste artigo são aplicáveis à pessoa natural dos arquitetos e urbanistas. 

§ 2o  As sanções poderão ser aplicadas às sociedades de prestação de serviços com atuação nos campos
da arquitetura e do urbanismo, sem prejuízo da responsabilização da pessoa natural do arquiteto e urbanista. 

§ 3o  No caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanistas deixar de pagar a anuidade,
taxas, preços de serviços e multas devidos ao CAU/BR ou aos CAUs, quando devidamente notificado, será
aplicada suspensão até a regularização da dívida. 

§ 4o  A sanção prevista no inciso IV pode incidir cumulativamente com as demais. 

§ 5o  Caso constatado que a infração disciplinar teve participação de profissional vinculado ao conselho de
outra profissão, será comunicado o conselho responsável. 

Art. 20.  Os processos disciplinares do CAU/BR e dos CAUs seguirão as regras constantes da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, desta Lei e, de forma complementar, das resoluções do CAU/BR. 

Art. 21.  O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou
pessoa interessada. 

§ 1o  A pedido do acusado ou do acusador, o processo disciplinar poderá tramitar em sigilo, só tendo
acesso às informações e documentos nele contidos o acusado, o eventual acusador e os respectivos
procuradores constituídos. 

§ 2o  Após a decisão final, o processo tornar-se-á público. 

Art. 22.  Caberá recurso ao CAU/BR de todas as decisões definitivas proferidas pelos CAUs, que decidirá
em última instância administrativa. 

Parágrafo único.  Além do acusado e do acusador, o Presidente e os Conselheiros do CAU são legitimados
para interpor o recurso previsto neste artigo. 

Art. 23.  Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de punição das sanções disciplinares, a contar da data
do fato. 

Parágrafo único.  A prescrição interrompe-se pela intimação do acusado para apresentar defesa. 

Criação e organização do CAU/BR e dos CAUs 

Art. 24.  Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas de personalidade
jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão
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custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. 

§ 1o  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o
território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. 

§ 2o  O CAU/BR e o CAU do Distrito Federal terão sede e foro em Brasília. 

§ 3o  Cada CAU terá sede e foro na capital do Estado, ou de um dos Estados de sua área de atuação, a
critério do CAU/BR. 

Art. 25.  O CAU/BR e os CAUs gozam de imunidade a impostos (art. 150, inciso VI, alínea a, da
Constituição Federal). 

Art. 26.  O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por: 

I - 1 (um) Conselheiro representante de cada Estado e do Distrito Federal;  

II - 1 (um) Conselheiro representante das instituições de ensino de arquitetura e urbanismo. 

§ 1o  Cada membro do CAU/BR terá 1 (um) suplente. 

§ 2o  Os Conselheiros do CAU/BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos profissionais do Estado
que representam ou do Distrito Federal.  

§ 3o  O Presidente será eleito entre seus pares por maioria de votos dos conselheiros, em votação secreta,
e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do CAU/BR. 

§ 4o  As instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas serão representadas
por 1 (um) conselheiro, por elas indicado, na forma do Regimento Geral do CAU/BR. 

Art. 27.  O CAU/BR tem sua estrutura e funcionamento definidos pelo seu Regimento Geral, aprovado pela
maioria absoluta dos conselheiros federais. 

Parágrafo único.  A prerrogativa de que trata o caput será exercida com estrita observância às
possibilidades efetivas de seu custeio com os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e
Urbanismo, considerados ainda seus efeitos nos exercícios subsequentes. 

Art. 28.  Compete ao CAU/BR: 

I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo;  

II - editar, alterar o Regimento Geral, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os provimentos que julgar
necessários; 

III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs;  

IV - intervir nos CAUs quando constatada violação desta Lei ou do Regimento Geral;

V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs;

VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;  

VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;  

VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs;  

IX - inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no País;  

X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;  

XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento;
 

XII - manter relatórios públicos de suas atividades; 

XIII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratem de
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questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo; 

XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;  

XV - contratar empresa de auditoria para auditar o CAU/BR e os CAUs, conforme dispuser o Regimento
Geral. 

§ 1o  O quorum necessário para a deliberação e aprovação das diferentes matérias será definido no
Regimento.  

§ 2o  O exercício das competências enumeradas nos incisos V, VI, VII, X, XI e XV do caput terá como limite
para seu efetivo custeio os recursos próprios do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, considerados os
seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem pública quanto à alienação de bens
patrimoniais e à contratação de serviços. 

Art. 29.  Compete ao Presidente do CAU/BR, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo
Regimento Geral do CAU/BR: 

I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU/BR; 

II - presidir as reuniões do Conselho do CAU/BR, podendo exercer o voto de desempate; 

III - cuidar das questões administrativas do CAU/BR, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo
Regimento Geral. 

Art. 30.  Constituem recursos do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR: 

I - 20% (vinte por cento) da arrecadação prevista no inciso I do art. 37; 

II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais; 

III - subvenções; 

IV - resultados de convênios; 

V - outros rendimentos eventuais. 

Parágrafo único.  A alienação de bens e a destinação de recursos provenientes de receitas patrimoniais
serão aprovadas previamente pelo Plenário do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR. 

Art. 31.  Será constituído um CAU em cada Estado da Federação e no Distrito Federal. 

§ 1o  A existência de CAU compartilhado por mais de um Estado da Federação somente será admitida na
hipótese em que o número limitado de inscritos inviabilize a instalação de CAU próprio para o Estado. 

§ 2o  A existência de CAU compartilhado depende de autorização do CAU/BR em decisão que será
reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) anos. 

Art. 32.  O Plenário do CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal é constituído de 1 (um)
presidente e de conselheiros. 

§ 1o  Os conselheiros, e respectivos suplentes, serão eleitos na seguinte proporção: 

I - até 499 (quatrocentos e noventa e nove) profissionais inscritos: 5 (cinco) conselheiros; 

II - de 500 (quinhentos) a 1.000 (mil) profissionais inscritos: 7 (sete) conselheiros; 

III - de 1.001 (mil e um) a 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros; 

IV - acima de 3.000 (três mil) profissionais inscritos: 9 (nove) conselheiros mais 1 (um) para cada 1.000
(mil) inscritos ou fração, descontados os 3.000 (três mil) iniciais. 

§ 2o  O Presidente será eleito entre seus pares em Plenário pelo voto direto por maioria de votos dos
conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações dos CAUs. 

§ 3o  Na hipótese de compartilhamento de CAU, nos termos do § 2o do art. 31: 
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I - as eleições serão realizadas em âmbito estadual; 

II - o número de membros do conselho será definido na forma do § 1o; e 

III - a divisão das vagas por Estado do Conselho compartilhado será feita segundo o número de
profissionais inscritos no Estado, garantido o número mínimo de 1 (um) conselheiro por Estado. 

Art. 33.  Os CAUs terão sua estrutura e funcionamento definidos pelos respectivos Regimentos Internos,
aprovados pela maioria absoluta dos conselheiros. 

Art. 34.  Compete aos CAUs: 

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos; 

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos demais atos
normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência; 

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na forma do
Regimento Geral do CAU/BR; 

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas; 

V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas jurídicas
habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo, mantendo o cadastro
atualizado; 

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica; 

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os acervos
técnicos; 

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo; 

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o Regimento Geral do
CAU/BR; 

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e orçamento; 

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos; 

XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e municipais que
tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo, assim como em órgãos não
governamentais da área de sua competência; 

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e  

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas. 

§ 1o  O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como limite para
seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo,
considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem pública relativas à
contratação de serviços e à celebração de convênios. 

§ 2o  Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do Conselho Federal
de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do fundo especial a que
se refere o art. 60. 

Art. 35.  Compete ao presidente do CAU, entre outras questões que lhe forem atribuídas pelo Regimento
Geral do CAU/BR e pelo Regimento Interno do CAU respectivo: 

I - representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU; 

II - presidir as reuniões do Conselho do CAU, podendo exercer o voto de desempate; 

III - cuidar das questões administrativas do CAU, ouvindo previamente o Conselho quando exigido pelo
Regimento Geral do CAU/BR ou pelo Regimento Interno do CAU respectivo. 
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Art. 36.  É de 3 (três) anos o mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAUs sendo permitida apenas
uma recondução. 

§ 1o  O mandato do presidente será coincidente com o mandato do conselheiro. 

§ 2o  Perderá o mandato o conselheiro que: 

I - sofrer sanção disciplinar; 

II - for condenado em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o exercício do mandato ou
da profissão; ou 

III - ausentar-se, sem justificativa, a 3 (três) reuniões do Conselho, no período de 1 (um) ano. 

§ 3o  O presidente do CAU/BR e os presidentes dos CAUs serão destituídos pela perda do mandato como
conselheiro, nos termos do § 2o ou pelo voto de 3/5 (três quintos) dos conselheiros. 

Art. 37.  Constituem recursos dos Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo - CAUs: 

I - receitas com anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços; 

II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais; 

III - subvenções; 

IV - resultados de convênios; 

V - outros rendimentos eventuais. 

Art. 38.  Os presidentes do CAU/BR e dos CAUs prestarão, anualmente, suas contas ao Tribunal de
Contas da União.

§ 1o  Após aprovação pelo respectivo Plenário, as contas dos CAUs serão submetidas ao CAU/BR para
homologação.  

§ 2o  As contas do CAU/BR, devidamente homologadas, e as dos CAUs serão submetidas à apreciação do
Tribunal de Contas da União.  

§ 3o  Cabe aos presidentes do CAU/BR e de cada CAU a responsabilidade pela prestação de contas.  

Art. 39.  Cabe ao CAU/BR dirimir as questões divergentes entre os CAUs baixando normas
complementares que unifiquem os procedimentos.  

Art. 40.  O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs não será
remunerado. 

Art. 41.  Os empregados do CAU/BR e dos demais CAUs Estaduais e do Distrito Federal serão contratados
mediante aprovação em concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.  

Anuidade devida para os CAUs 

Art. 42.  Os profissionais e as pessoas jurídicas inscritas no CAU pagarão anuidade no valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais). 

§ 1o  Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
nos termos de ato do CAU/BR. 

§ 2o  A data de vencimento, as regras de parcelamento e o desconto para pagamento à vista serão
estabelecidos pelo CAU/BR. 

§ 3o  Os profissionais formados há menos de 2 (dois) anos e acima de 30 (trinta) anos de formados,
pagarão metade do valor da anuidade. 

§ 4o  A anuidade deixará de ser devida após 40 (quarenta) anos de contribuição da pessoa natural.  
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Art. 43.  A inscrição do profissional ou da pessoa jurídica no CAU não está sujeita ao pagamento de
nenhum valor além da anuidade, proporcionalmente ao número de meses restantes no ano. 

Art. 44.  O não pagamento de anuidade no prazo, sem prejuízo da responsabilização pessoal pela violação
ética, sujeita o infrator ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido e à incidência de
correção com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
até o efetivo pagamento. 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT 

Art. 45.  Toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras
profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

§ 1o  Ato do CAU/BR detalhará as hipóteses de obrigatoriedade da RRT. 

§ 2o  O arquiteto e urbanista poderá realizar RRT, mesmo fora das hipóteses de obrigatoriedade, como
meio de comprovação da autoria e registro de acervo.  

Art. 46.  O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo, a partir
da definição da autoria e da coautoria dos serviços. 

Art. 47.  O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu
profissional habilitado legalmente no CAU. 

Art. 48.  Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do
profissional ou pela pessoa jurídica responsável. 

Art. 49.  O valor da Taxa de RRT é, em todas as hipóteses, de R$ 60,00 (sessenta reais). 

Parágrafo único.  O valor referido no caput será atualizado, anualmente, de acordo com a variação integral
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, nos termos de ato do CAU/BR. 

Art. 50.  A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da
responsabilização pessoal pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização
da situação, à multa de 300% (trezentos por cento) sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da
autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento. 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no caput no caso de trabalho realizado em resposta a situação
de emergência se o profissional ou a pessoa jurídica diligenciar, assim que possível, na regularização da
situação. 

Da cobrança de valores pelos CAUs 

Art. 51.  A declaração do CAU de não pagamento de multas por violação da ética ou pela não realização de
RRT, após o regular processo administrativo, constitui título executivo extrajudicial. 

Parágrafo único.  Na hipótese do caput, os valores serão executados na forma da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Art. 52.  O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do exercício profissional
ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos na área da arquitetura e do urbanismo, mas não
haverá cobrança judicial dos valores em atraso, protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao
crédito. 

Art. 53.  A existência de dívidas pendentes não obsta o desligamento do CAU. 

Art. 54.  Os valores devidos aos CAUs referentes a multa por violação da ética, multa pela não realização
de RRT ou anuidades em atraso, prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos. 

Instalação do CAU/BR e dos CAUs 

Art. 55.  Os profissionais com título de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiro arquiteto, com
registro nos atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs terão,
automaticamente, registro nos CAUs com o título único de arquiteto e urbanista. 
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Parágrafo único.  Os CREAs enviarão aos CAUs a relação dos arquitetos e urbanistas, arquitetos e
engenheiro arquiteto inscritos, no prazo de 30 (trinta) dias da instalação do CAU, bem como os prontuários,
dados profissionais, registros e acervo de todas as ARTs emitidas pelos profissionais e todos os processos em
tramitação. 

Art. 56.  As Coordenadorias das Câmaras de Arquitetura dos atuais CREAs e a Coordenadoria Nacional
das Câmaras de Arquitetura do atual CONFEA gerenciarão o processo de transição e organizarão o primeiro
processo eleitoral para o CAU/BR e para os CAUs dos Estados e do Distrito Federal. 

§ 1o  Na primeira eleição para o CAU/BR o representante das instituições de ensino será estabelecido pela
Coordenadoria Nacional das Câmaras de Arquitetura. 

§ 2o  A eleição para os conselheiros do CAU/BR e dos CAUs dar-se-á entre 3 (três) meses e 1 (um) ano da
publicação desta Lei. 

§ 3o  Realizada a eleição e instalado o CAU/BR, caberá a ele decidir os CAUs que serão instalados no
próprio Estado e os Estados que compartilharão CAU por insuficiência de inscritos. 

§ 4o  As entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas participarão do processo de transição e
organização do primeiro processo eleitoral. 

Art. 57.  Os atuais Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia a contar da publicação
desta Lei, passarão a depositar mensalmente em conta específica, 90% (noventa por cento) do valor das
anuidades, das anotações de responsabilidade técnicas e de multas recebidas das pessoas físicas e jurídicas de
arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros arquitetos até que ocorra a instalação do CAU/BR. 

Parágrafo único.  A quantia a que se refere o caput deverá ser usada no custeio do processo eleitoral de
que trata o art. 56, sendo repassado o restante para o CAU/BR utilizar no custeio da sua instalação e da
instalação dos CAUs. 

Art. 58.  (VETADO) 

Art. 59.  O CAU/BR e os CAUs poderão manter convênio com o CONFEA e com os CREAs, para
compartilhamento de imóveis, de infraestrutura administrativa e de pessoal, inclusive da estrutura de fiscalização
profissional. 

Art. 60.  O CAU/BR instituirá fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos CAUs,
exclusivamente daqueles que não conseguirem arrecadação suficiente para a manutenção de suas estruturas
administrativas, sendo obrigatória a publicação dos dados de balanço e do planejamento de cada CAU para fins
de acompanhamento e controle dos profissionais. 

Parágrafo único.  Resolução do CAU/BR, elaborada com a participação de todos os presidentes dos CAUs,
regulamentará este artigo. 

Art. 61.  Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU/BR instituirá
colegiado permanente com participação das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, para tratar das
questões do ensino e do exercício profissional. 

§ 1o  No âmbito das unidades da federação os CAUs instituirão colegiados similares com participação das
entidades regionais dos arquitetos e urbanistas. 

§ 2o  Fica instituída a Comissão Permanente de Ensino e Formação, no âmbito dos CAUs em todas as
Unidades da Federação que se articulará com o CAU/BR por intermédio do conselheiro federal representante das
instituições de ensino superior. 

Art. 62.  O CAU/BR e os CAUs serão fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União e auditados,
anualmente, por auditoria independente e os resultados divulgados para conhecimento público. 

Mútuas de assistência dos profissionais vinculados aos CAUs 

Art. 63.  Os arquitetos e urbanistas que por ocasião da publicação desta Lei se encontravam vinculados à
Mútua de que trata a Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977, poder-se-ão se manter associados. 

Adaptação do CONFEA e dos CREAs 

Art. 64.  O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA passa a se denominar
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Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Art. 65.  Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAs passam a se
denominar Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - CREAs. 

Adaptação das Leis nos 5.194, de 1966, 6.496, de 1977  

Art. 66.  As questões relativas a arquitetos e urbanistas constantes das Leis nos 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e 6.496, de 7 de dezembro de 1977, passam a ser reguladas por esta Lei. 

Parágrafo único.  (VETADO) 

Art. 67.  (VETADO) 

Vigência  

Art. 68.  Esta Lei entra em vigor: 

I - quanto aos arts. 56 e 57, na data de sua publicação; e

II - quanto aos demais dispositivos, após a posse do Presidente e dos Conselheiros do CAU/BR. 

Brasília,  31  de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Fernando Haddad
Carlos Lupi
Paulo Bernardo Silva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2010 - Edição extra
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PORTARIA DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO Nº 006/2012 
 
 

Regulamenta a concessão de 
patrocínios pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo – CAU/SP e dá outras 
providências. 

 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo no 
uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o artigo 35, inciso III da 
Lei 12.378/2010 e o artigo 22, alínea “o” do Regimento Interno do 
CAU/SP: 
 

 
CONSIDERANDO 
 
O disposto na Resolução nº 23, de 4 de maio de 2012, do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, que regulamenta a 
concessão de patrocínios; 
 
A necessidade de traçar procedimentos e fixar valores limites para o 
repasse de recursos de patrocínio no âmbito do CAU/SP; e 
  
A deliberação adotada na 10ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 
27 de setembro de 2012;  

 
 

RESOLVE: 
 
 

OBJETIVO, ABRANGÊNCIA E CONCEITOS 
 

Artigo 1º - Esta Portaria disciplina os procedimentos para apresentação, 
análise e deliberação sobre a concessão de patrocínios pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP a projetos de terceiros. 

 
Artigo 2° - No âmbito do CAU/SP ficam assim entendidos os seguintes 
termos: 
 
a) patrocínio: é o apoio financeiro concedido a projetos de 
responsabilidade de terceiros, que contribuam para promover a produção 
e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a 
consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a 
imagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o seu compromisso 
com o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo; 
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b) proposta: é o documento apresentado pelo proponente ao CAU/SP, 
contendo informações suficientes para avaliação da relevância da 
proposta e da conveniência de concessão de patrocínio; 
 
c) projeto: é a descrição detalhada das ações que serão realizadas com 
início e término definidos, e que, para efeito de concessão de patrocínio 
pelo CAU/SP, obedece às exigências e orientações desta Portaria; 
 
d) contrapartida: é o benefício oferecido pelo proponente ao CAU/SP em 
decorrência do patrocínio concedido; 

 
e) retorno institucional: é o resultado decorrente de patrocínio concedido, 
que contribua para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e a 
promoção da imagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo perante 
seu público de interesse. 
 
Artigo 3º - A concessão de patrocínios pelo CAU/SP será admitida 
exclusivamente para as proposta e projetos que estejam em conformidade 
com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e com o Regimento 
Interno do CAU/SP. 

 
 

ABRANGÊNCIA E MODALIDADES DO PATROCÍNIO 
 

Artigo 4º - A concessão de patrocínio pelo CAU/SP deve observar as 
seguintes orientações: 
 
I - poderão ser patrocinados os projetos: 
a) que tenham relevância para o seu público-alvo;  
b) de âmbito municipal, estadual (Estado de São Paulo), nacional ou 
internacional, que disseminem informações e promovam o conhecimento 
e o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo; 
 
II - não poderão ser patrocinados os projetos: 
a) em desacordo com a sua missão institucional e finalidade do CAU/SP; 
b) que não evidenciem benefícios para a Arquitetura e Urbanismo; 
c) cujo proponente tenha prestação de contas de patrocínio anterior não 
aprovada, ou inconclusa, ou esteja inadimplente perante o CAU/SP, 
qualquer que seja a motivação; 
d) cujo proponente seja pessoa física; 
e) realizado, organizado ou coordenado pelo próprio CAU/SP. 
 
Parágrafo único. Serão considerados, projetos nacionais e internacionais, 
para fins de aprovação, aqueles que embora de abrangência nacional ou 
internacional, tenham sua execução e/ou público alvo no Estado de São 
Paulo. 

 
Artigo 5º - O CAU/SP publicará anualmente edital de chamada para 
apresentação de projetos de patrocínio e publicará a relação das 
propostas aprovadas; 
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Artigo 6º - O CAU/SP poderá patrocinar projetos relevantes para o 
desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo assim classificados: 
 
a) eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, 
conferências, seminários, congressos, premiações e atividades afins; 
 
b) publicações: livros e outras publicações cujos conteúdos colaborem 
para fomentar a Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações 
relevantes para o segmento; 
 
c) produções: audiovisuais e exposições. 
 
Artigo 7º - O CAU/SP poderá patrocinar projetos de terceiros que 
contemplem pelo menos um dos seguintes objetivos: 
 
a) promova a produção de conhecimento que oriente o exercício 
profissional e o seu aperfeiçoamento, prioritariamente; 

 
b) promova o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo; 
 
c) potencializem a conquista e ampliação do campo de atuação 
profissional; 
 
d) promovam a produção e disseminação de material técnico/profissional 
de interesse da arquitetura e urbanismo; 
 
e) promovam a articulação e fortalecimento das entidades de Arquitetura 
e Urbanismo; 
 
f) ampliem a visibilidade institucional e fortaleçam a imagem do CAU/SP; 
 
g) sensibilizem, informem, eduquem e difundam conhecimentos e/ou 
troca de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e 
fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo. 

 
Artigo 8º - Os projetos, em que haja solicitação de patrocínio, deverão 
obedecer às orientações expressas nesta Portaria e deverão conter: 
 
I - apresentação do proponente; 
II - apresentação do projeto; 
III - objetivos do evento, projeto ou ação; 
IV - público-alvo; 
V - abrangência geográfica; 
VI - contribuições do evento ou ação para o seguimento da Arquitetura e 
Urbanismo; 
VII - históricos de apoios anteriores concedidos pelo CAU/SP; 
VIII - programação ou roteiro definitivo ou provisório; 
IX - valor solicitado; 
X - estimativas de custos gerais para realização do evento ou ação; 
XI - plano de divulgação; 
XII - contrapartidas ou proposta de retorno institucional; 
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XIII - dados bancários da empresa, entidade ou instituição proponente 
para depósito do patrocínio solicitado; 
XIV - potenciais parceiros e/ou parcerias confirmadas; 
XV - identificação do proponente ou dos responsáveis pelo projeto; 
XVI - layouts ou artes finais das peças gráficas e eletrônicas de divulgação 
do evento ou ação, com suas características técnicas e com a proposta de 
aplicação da logomarca do CAU/SP. 
 
Artigo 9º - As propostas que contemplarem espaço para auditório ou 
área de exposição para montagem de estande do CAU/SP deverão ser 
enviadas contendo, além das informações solicitadas no item anterior, os 
seguintes documentos: 
 
I - planta geral do local do evento, se houver; 
II - planta do pavilhão de exposição, com a localização do espaço 
destinado ao CAU/SP e a indicação dos expositores ao entorno; 
III - planta do estande a ser ocupado pelo CAU/SP; 
IV - descritivo da montagem e infraestrutura que será disponibilizada ao 
patrocinador. 
 
Artigo 10 - A análise técnica dos projetos com solicitação de patrocínio 
será realizada pela Diretoria do CAU/SP. 

  
Parágrafo único. Projetos especiais deverão ser apreciados pelo plenário 
do CAU/SP. 

 
Artigo 11 - O CAU/SP somente analisará projetos cujos proponentes 
apresentem declaração de habilitação jurídica e de regularidade fiscal.  
 
Parágrafo único. Os proponentes previamente cadastrados, cuja 
documentação se encontrar com prazos válidos até a realização do 
evento, ficam dispensados da apresentação da documentação de 
regularidade prevista neste artigo.  

 
 

DAS CONTRAPARTIDAS 
 

Artigo 12 - As contrapartidas oferecidas pelos patrocinados embasarão a 
decisão do CAU/SP quanto ao valor do investimento.  
 
Artigo 13 - Para a concessão do patrocínio o CAU/SP analisará as 
propostas de retorno institucional baseando-se na relevância das 
contrapartidas oferecidas e nos potenciais benefícios diretos e/ou indiretos 
para a Arquitetura e Urbanismo, tais como: 
 
I - em eventos: 
a) cessão de espaço para exposição de empreendimentos de Arquitetura e 
Urbanismo; 
b) desconto ou gratuidade para participação de arquitetos e urbanistas; 
c) realização de palestras sobre temas de interesse da Arquitetura e 
Urbanismo;  
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d) cessão de espaço para o CAU/SP realizar palestras incluindo a 
mobilização do público participante; 
e) cessão de espaço para o CAU/SP realizar rodadas de discussão sobre as 
finalidades do Conselho, com infraestrutura; 
f) cessão de espaço para exposição em estande institucional, com 
infraestrutura; 
g) cessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU/SP na abertura do 
evento, intervalos e/ou na abertura de cada sessão; 
h) cessão de espaço para participação de representantes do CAU/SP na 
mesa de abertura solene com direito à fala; 
i) cessão de espaço para participação de representantes do CAU/SP como 
palestrantes, painelistas, mediadores, etc;  
j) aplicação de símbolos institucionais do CAU/SP nas peças de divulgação 
do evento ou ação; 
k) exposição dos símbolos institucionais do CAU/SP nos anúncios em 
jornal, televisão, rádio, revista, internet, outdoor, busdoor e outras 
mídias; 
l) aplicação dos símbolos institucionais do CAU/SP nas peças de 
comunicação visual do evento (banners, cartazes e congêneres;  
m) exposição dos símbolos institucionais do CAU/SP no site do evento 
e/ou no site do proponente; 
n) citação do CAU/SP na divulgação do evento ou ação para a imprensa; 
o) cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais; 
p) cessão do mailing dos participantes no evento patrocinado, em arquivo 
digital e com autorização de uso conforme interesse do CAU/SP;  
q) conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de 
interesse da Arquitetura e Urbanismo; 
r) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada 
item; 
 
II - em publicações: 
a) conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo; 
b) acessibilidade de arquitetos e urbanistas ao conteúdo editado, incluindo 
descontos ou gratuidade;  
c) cessão de espaço em livro para veiculação de texto do CAU/SP; 
d) exposição dos símbolos institucionais do CAU/SP; 
e) cessão de cotas de publicações para o CAU/SP; 
f) autorização, dos autores ou quem de direito, para download da 
publicação no site do CAU/SP; 
g) cessão de espaço para participação do CAU/SP na solenidade de 
lançamento; 
h) tiragem e estratégia de distribuição; 
i) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada 
item; 
 
III - em ações diversas: 
a) conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo; 
b) acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto; 
c) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada 
item. 
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Parágrafo único. No âmbito dos acordos de patrocínio aplicar-se-ão, ainda, 
as seguintes disposições: 
 
I - o proponente deverá comprovar, junto ao CAU/SP, a realização do 
objeto patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas 
pactuadas; 
 
II - a diretoria do CAU/SP fiscalizará os projetos patrocinados avaliando a 
efetividade da parceria; 
 
III - a prestação de contas do proponente, contemplando o mencionado 
nos itens I e II anteriores, além de fotos e material de divulgação, deverá 
ser entregue, também, em arquivo digital.  
 

 
DA FORMALIZAÇÃO 

 
Artigo 14 - A formalização da concessão do patrocínio obedecerá ao 
processo administrativo correspondente e ocorrerá com a assinatura do 
instrumento jurídico estabelecido pelo CAU/SP. 
 
Artigo 15 - A relação jurídica somente será formalizada após a entrega, 
no prazo estabelecido, dos seguintes documentos: 
 
I - ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, 
se houver, devidamente registrados nos órgãos competentes; 
 
II - ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a 
representar a pessoa jurídica, se for o caso; 
 
III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
 
IV - prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de 
contribuintes, se houver; 
 
V - carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) dos representantes legais da 
pessoa jurídica; 
 
VI - provas de regularidade fiscal, sendo: 
 
a) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos e 
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da 
Receita Federal do Brasil; 
 
b) certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil; 
 
c) certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal; 
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d) certidões negativas de tributos estaduais e municipais, ou, em se 
tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos 
pelo órgão competente do Estado e do Município, ou declaração assinada 
pelo representante legal.  
 
§ 1° As certidões extraídas da Internet deverão estar acompanhadas de 
suas respectivas certificações, que serão obtidas no mesmo site.  
 
§ 2° A regularidade fiscal poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF) do governo federal. 
 
Artigo 16 - A análise da documentação de proponentes estrangeiros, 
para eventos a serem realizados no exterior, considerarão as 
peculiaridades de cada país.  
  
 

REPASSE DE RECURSOS 
 
Artigo 17 - A liberação dos recursos de patrocínio estará condicionada: 
 
I - ao cumprimento das cláusulas estipuladas no instrumento jurídico 
firmado entre o CAU/SP e a patrocinada; 
 
II - à validade das certidões de regularidade fiscal apresentadas. 
 
Artigo 18 - A falta de comprovação de qualquer item estabelecido como 
contrapartida ou a alocação de contrapartida em montante aquém do 
estabelecido no instrumento jurídico implicará redução proporcional da 
participação do CAU/SP, ficando o patrocinado obrigado a restituir o valor 
excedente. 
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 19 - A alocação de recursos pelo CAU/SP ficará limitada aos 
seguintes montantes: 
 
I - até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para eventos e ações de 
âmbito municipal; 
 
II - até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para eventos e ações de 
âmbito estadual (Estado de São Paulo) ou nacional; 
 
III - até R$ 100.000,00 (cem mil reais), para eventos e ações de âmbito 
internacional.  
 
Parágrafo único. As participações do CAU/SP ficarão, ainda, sujeitas aos 
seguintes limites: 
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I - não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita anual do 
CAU/SP, tendo em vista o percentual aprovado no plano de ação do ano 
correspondente, Observando ainda que os planos de ação anuais poderão 
destinar verbas não só para patrocínio, mas também para outras espécies 
de convênios. 
 
Artigo 20 - Sem prejuízo da guarda documental a cargo do CAU/SP, os 
patrocinados ficarão responsáveis pela guarda dos documentos originais 
referentes aos patrocínios concedidos, só podendo eliminá-los depois de 
decorrido o período de 5 (cinco) anos após a aprovação da prestação de 
contas. 
 
Artigo 21 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
São Paulo, 24 de outubro de 2012. 
 
 
 
 
 
 Afonso Celso Bueno Monteiro 

Presidente – CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP  Nº: 010/2012 

 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigos 21, alínea “c”, 22, alínea “o”, 27, alíneas “c”, “d” e “e”, 
28 e 29 do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,  
 
 

• Considerando o proposto e deliberado na 8ª. Reunião de Diretoria do 
CAU/SP de 28/06/2012, quanto a necessidade de se constituir 
Comissões Especiais para análise, estudo, discussão de assuntos de 
interesse do CAU/SP, desenvolvimento de projetos, com a apresentação 
de relatórios com resultados para apreciação do Plenário; 

 
• Considerando ainda, o deliberado e decidido na 10ª Reunião Plenária 

Ordinária do CAU/SP do dia 27/09/2012; 
 

• Considerando a necessidade de constituição, na esfera administrativa, 
de um Plano de Gestão Organizacional do CAU/SP.  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL PARA CRIAÇÃO DE UM 
TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO) PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ELABORAR UM PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
PARA O CAU/SP, nomeando-se os seguintes membros: 
 
 
MEMBROS NATOS: 
 
1- AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – PRESIDENTE 
2- GERSON GERALDO MENDES FARIA – DIRETOR ADMINISTRATIVO 
3- EDER ROBERTO DA SILVA – DIRETOR FINANCEIRO 

 

MEMBROS EFETIVOS: 
 
1 – JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS – CONSELHEIRO 
TITULAR 
2 – SAIDE KAHTOUNI – CONSELHEIRA TITULAR 
3 – JOSÉ BORELLI NETO – CONSELHEIRO TITULAR 
 
Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros titulares 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais 
poderão substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de 
nomeação: 
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MEMBROS SUBSTITUTOS: 
 
1 – NÁDIA SOMEKH – CONSELHEIRA TITULAR 
2 – LEANDRO BUENO MATSUDA – CONSELHEIRO TITULAR  
 
Artigo 2º: Os membros nomeados para a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
CRIAÇÃO DE UM TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO) PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR UM PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA PARA O CAU/SP, deverão se reunir e elaborar um plano 
de trabalho, para desenvolver as atividades necessárias para realização de 
pesquisas com vistas a atender as necessidades do CAU/SP, quanto a 
formatação do Plano de Gestão Organizacional Administrativo do CAU/SP. 
 
Artigo 3º: A presente Comissão Especial tem duração de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de instalação da referida Comissão, data esta em que deverá 
ser apresentado o Relatório Final, para análise e apreciação do Plenário. 
 
Artigo 4º: Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos desta Comissão 
com a apresentação de Relatório Final, será apreciada a prorrogação do prazo 
desta Portaria. 
 
Artigo 5º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  
 
                                São Paulo, 04 de dezembro de 2012. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº: 011/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-
CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III 
da Lei 12.378/2010, artigos 21, alínea “c”, 22, alínea “o”, 27, alíneas 
“c”, “d” e “e”, 28 e 29 do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,  
 

• Considerando o deliberado e decidido em Reunião Plenária do dia 
28/06/2012 e a proposta de alteração da Comissão Especial 
Temporária de Conceituação e Formatação de Ouvidoria do 
CAU/SP proposta na Reunião Plenária de 23/08/12; 
 

• Considerando ainda, a Deliberação da Presidência nº 001 de 17 de 
julho de 2012. 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º: Alterar a Portaria CAU/SP nº 005/2012, que constituiu a 
COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DE CONCEITUAÇÃO E 
FORMATAÇÃO DE OUVIDORIA DO CAU/SP, nomeando-se os 
membros: 
 
MEMBROS EFETIVOS: 
 
1 – MÁRIO YOSHINAGA – CONSELHEIRO TITULAR 
2 – EDUARDO HABU – CONSELHEIRO TITULAR 
3 – SAIDE KAHTOUNI  – CONSELHEIRA TITULAR 
4 – LUIZ FISBERG – CONSELHEIRO TITULAR 
5 – RENATO LUIZ MARTINS NUNES – CONSELHEIRO TITULAR 
 
 
Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros 
titulares acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, 
os quais poderão substituir os membros efetivos, independentemente da 
ordem de nomeação: 
 
 
MEMBROS SUBSTITUTOS: 
 
1 – EDISON APARECIDO CANDIDO – CONSELHEIRO TITULAR 
2 – ROBERTO DOS SANTOS MORENO – CONSELHEIRO TITULAR 
3 – LÉLIS NORONHA SCHNECK– CONSELHEIRO TITULAR 
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Artigo 2º: Os membros nomeados para a COMISSÃO ESPECIAL 
TEMPORÁRIA DE CONCEITUAÇÃO E FORMATAÇÃO DE 
OUVIDORIA DO CAU/SP, deverão se reunir sob a coordenação do 
MÁRIO YOSHINAGA – CONSELHEIRO TITULAR, para elaborar plano 
de trabalho para definir a estrutura e composição da OUVIDORIA DO 
CAU/SP. 
 
Artigo 3º: A presente Comissão Especial tem duração de 180 (cento e 
oitenta) dias, data em que deverá ser apresentado o Relatório Final, 
para análise e apreciação do Plenário. 
 
Artigo 4º: Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos desta 
Comissão com a apresentação de Relatório Final, fica a presente 
Portaria prorrogada por mais 180 (cento e oitenta) dias. 
 
Artigo 5º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura. 
 
                                São Paulo, 09 de janeiro de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP  Nº: 012/2013 

 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigos 21, alínea “c”, 22, alínea “o”, 27, alíneas “c”, “d” e “e”, 
28 e 29 do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,  
 
 

• Considerando o deliberado e decidido na 1ª Reunião Plenária Ordinária 
do CAU/SP do dia 31/01/2013; 
 

• Considerando a necessidade de constituir Comissão Especial para 
captação, seleção, estudo de perfil de nomes para indicação como 
representantes do CAU/SP nos Conselhos, Comitês e Comissões de 
interesse dos objetivos do CAU/SP.  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL PARA A INDICAÇÃO 
DE REPRESENTANTES PARA CONSELHOS, COMITÊS E COMISSÕES, 
nomeando-se os seguintes membros: 
 
 
MEMBRO NATO: 
 
1- LEANDRO BUENO MATSUDA – DIRETOR INSTITUCIONAL 

 

MEMBROS: 
 
1 – GILBERTO SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA BELLEZA – 
CONSELHEIRO TITULAR 
2 – CLAUDIO SERGIO PEREIRA MAZZETTI – CONSELHEIRO TITULAR 
3 – PAULO ANDRÉ CUNHA RIBEIRO– CONSELHEIRO TITULAR 
 
 
Artigo 2º: A Comissão deverá analisar e aprovar a pertinência da participação 
dos representes nas vagas colocadas à disposição do CAU/SP, levando-se em 
consideração se as matérias colocadas em discussão não são contrárias a 
finalidade do Conselho, com emissão de parecer fundamentado. 
 
Artigo 3º: A Comissão, após a análise e aprovação das vagas deverá elaborar 
um procedimento para a análise e aprovação dos nomes relacionados ou 
apresentados para indicação de acordo com as especificidades de cada área de 
atuação. 
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Artigo 4º: Compete à Comissão a orientação dos representantes indicados, 
bem como a cobrança de relatórios específicos sobre a participação nos 
Conselhos, Comitês e Comissões, para apresentação em Plenário se solicitado. 
  
Artigo 5º: A presente Comissão Especial tem duração de 11 (onze) meses, ou 
até a última reunião Plenária de 2013, data esta em que poderá ser 
prorrogado o seu prazo. 
 
Artigo 6º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  
 
                                São Paulo, 05 de fevereiro de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP  Nº: 014/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigos 21, alínea “c”, 22, alínea “o”, 27, alíneas “c”, “d” e “e”, 
28 e 29 do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,  
 
 

• Considerando o deliberado e decidido na 1ª Reunião Plenária Ordinária 
do CAU/SP do dia 31/01/2013; 
 

• Considerando a relevância da discussão sobre as questões dos 
instrumentos da aprovação e valorização do patrimônio histórico dentro 
do contexto de desenvolvimento urbano, no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo.  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL PARA AUXÍLIO NA 
FORMATAÇÃO DO SEMINÁRIO “O PAPEL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
NO DESENVOLVIMENTO URBANO” PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE 
MACKENZIE E PELA UNESCO, nomeando-se os seguintes membros: 
 
 
MEMBROS: 
 
3 – LUCIO GOMES MACHADO – CONSELHEIRO TITULAR 
4 – NADIA SOMEKH – CONSELHEIRA TITULAR 
5 – JACOBINA ALBU VAISMAN– CONSELHEIRA TITULAR 
6 – LUIZ FISBERG – CONSELHEIRO TITULAR 
7 – JOSÉ RENATO SOIBELMANN MELHEM– CONSELHEIRO TITULAR 

 
 
Artigo 2º: A Comissão deverá auxiliar a formatação do Seminário intitulado 
“O PAPEL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NO DESENVOLVIMENTO 
URBANO” promovido pela Universidade Mackenzie e pela UNESCO, no sentido 
de levantar questões e debates de relevância ao tema, auxiliando na 
conceituação, formatação e organização do evento. 
 
Artigo 3º: A presente Comissão Especial terá duração até 30 (trinta) dias 
após a realização do Seminário, momento este em que deverá apresentar 
relatório das atividades desenvolvidas. 
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Artigo 4º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  
 
                                
 
 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2013. 
 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP  Nº: 015/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010 e artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e 
ainda, 
 

• Considerando a Portaria CAU/SP nº 004/2012 que instituiu a 
COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DE ORGANIZAÇÃO DA 
1ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ARQUITETOS E 
URBANISTAS; e 
 

• Considerando a necessidade de nomeação de Representantes Regionais 
para organização e estruturação dos encontros regionais que ocorrerão 
no período de 10 de maio a 22 de junho de 2013. 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º: Ficam nomeados os Conselheiros abaixo citados, para atuarem 
como representantes regionais na organização da 1ª. CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS que ocorrerá entre os dias 
10/05 e 29 de junho de 2013, conforme segue: 
 
 
DATA LOCAL REPRESENTANTES REGIONAIS 
10/05/2013 Bauru Arq. e Urb. Nilson Ghirardello  
11/05/2013 Sorocaba Arq. e Urb. Leandro Bueno Matsuda  
14/05/2013 Jundiaí Arq. e Urb. Rosana Ferrari  
15/05/2013 Campinas Arq. e Urb. Luciana Rando de Macedo Bento
17/05/2013 Ribeirão Preto Arq. e Urb. Eder Roberto da Silva 
18/05/2013 São Carlos Arq. e Urb. Reginaldo Peronti 
07/06/2013 São Paulo Arq. e Urb. Said Kahtouni 

Arq. e Urb. José Renato Melhem 
Arq. e Urb. José Borelli 

08/06/2013 Santos Arq. e Urb. Gustavo Ramos Melo 
14/06/2013 São José dos Campos Arq. e Urb. Gerson Geraldo Mendes Faria 
15/06/2013 Caraguatatuba Arq. e Urb. Paulo André Cunha Ribeiro 
21/06/2013 Presidente Prudente Arq. e Urb. Luiz Antonio Raizzaro 
22/06/2013 São José do Rio Preto Arq. e Urb. Afonso Celso Bueno Monteiro 
 
 
Artigo 2º: Os membros ora nomeados deverão se reunir e elaborar um plano 
de trabalho, para desenvolver as atividades necessárias para realização dos 
encontros regionais da 1ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ARQUITETOS E 
URBANISTAS, promovida pelo CAU/SP. 
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Artigo 3º: As presentes nomeações terão prazo de validade até a data da 1ª. 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS, após o qual, 
cada represente regional deverá entregar um relatório de atividades, com os 
resultados obtidos em nos eventos respectivos 
  
 
Artigo 5º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  
 
                                São Paulo, 07 de março de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 

 

[ 66 ]  

   PORTARIA CAU/SP Nº 015/2013



Rua Formosa, nº 367, 23º Andar, Anhangabaú, São Paulo – SP, CEP 01227-200 
www.causp.org.br 

 

 

PORTARIA CAU/SP Nº: 018/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigos 21, alínea “c”, 22, alínea “o”, 27, alíneas “c”, “d” e “e”, 
28 e 29 do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 
 

• Considerando a necessidade de utilização pelos diretores e funcionários 
do CAU/SP de veículos próprios ou alugados para desempenho de 
serviços inerentes as atividades do CAU/SP, ou decorrentes deste; 
 

• Considerando o melhor aproveitamento dos veículos à disposição do 
Conselho e a otimização de sua utilização; 
 

• Considerando a necessidade de regulamentação de tal atividade através 
da criação de um manual de normas e procedimentos;  
 

 
 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º: Aprovar o “Manual de Normas e Procedimentos Administrativos 
para Utilização de Veículos” do CAU/SP, bem como seus anexos I, II, III, IV, 
V, VI e VII, VIII, IX e X anexos à presente Portaria. 
 
Artigo 2º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  
 
                                São Paulo, 24 de julho de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº: 019/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigo 22, alínea “o”, do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 
 
 

• Considerando a deliberação da 3ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP 
realizada em 23/02/2012; 
 

• Considerando a Resolução CAU/BR nº 44, de 25 de janeiro de 2013; 
 

• Considerando as diretrizes do Planejamento Orçamentário do Plano de 
Ação 2013 do CAU/SP; 
 

• Considerando a 3ª Reunião Plenária Extraordinária realizada em 12 de 
setembro de 2013. 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º. Atualizar o valor da diária dos Srs. Conselheiros Efetivos e 
Conselheiros Suplentes quando no exercício da titularidade, para R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais). 
 
Artigo 2º. Atualizar o valor do deslocamento dos Srs. Conselheiros Efetivos e 
Conselheiros Suplentes quando no exercício da titularidade, para R$ 1,12 (um 
real e doze centavos) por quilômetro rodado. 
 
Artigo 3º. O cálculo para ressarcimento dos valores acima estipulados, serão 
definidos da seguinte forma: 
 
I – Situação A: Participação de Conselheiro em eventos no município onde 
reside: ½ (meia) diária acrescida de 50 Km (cinquenta quilômetros); 
 
II – Situação B: Participação de Conselheiro residente em até 50 Km 
(cinquenta quilômetros) da sede dos eventos: ½ (meia) diária acrescida de  
50 Km (cinquenta quilômetros) e acrescida do quilômetro rodado; 
 
III – Situação C: Participação de Conselheiro residente em distância acima de 
50 Km (cinquenta quilômetros) da sede dos eventos: diária completa 
acrescida do quilômetro rodado; 
 
IV – Situação D: Participação de Conselheiro em eventos fora do Estado de 
São Paulo: diária completa, passagem aérea e quilômetro computado entre a 
residência e o aeroporto. 
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Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
                                São Paulo, 13 de setembro de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 020/2013 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no 
uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 
12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no artigo 21º, 
alínea “e”, 22º, alínea “o”, 27º, alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 Regimento Interno 
do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando o deliberado e decidido na 3ª Sessão Plenária Extraordinária 
do CAU/SP, realizada em 12 de setembro de 2013; 
 

• Considerando a importância nuclear das atividades de planejamento 
estratégico para o futuro do CAU/SP; 

 
• Considerando a indispensabilidade de um minucioso acompanhamento do 

trabalho a ser realizado pela FIA, contratada mediante processo licitatório 
para realizar o referido planejamento; 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES CONTRATUAIS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DO CAU/SP, nomeando-se os seguintes membros: 

MEMBROS NATOS: 

1 – AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – PRESIDENTE 

2 – GERSON GERALDO MENDES FARIA – DIRETOR ADMINISTRATIVO 

3 – EDER ROBERTO DA SILVA – DIRETOR FINANCEIRO 

 

MEMBROS EFETIVOS: 

1 – JOÃO CARLOS MONTE CLARO VASCONCELLOS – CONSELHEIRO 
TITULAR 

2 – SAIDE KAHTOUNI – CONSELHEIRA TITULAR 

3 – JOSÉ BORELLI NETO – CONSELHEIRO TITULAR 

 

Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros titulares 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais poderão 
substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação: 
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MEMBROS SUBSTITUTOS: 

1 – NÁDIA SOMEKH – CONSELHEIRA TITULAR 

2 – LEANDRO BUENO MATSUDA – CONSELHEIRO TITULAR   

 

Artigo 2º - A coordenação dos trabalhos da Comissão ora instituída será objeto 
de escolha dos membros na primeira reunião de instalação, ocasião em que irá 
elaborar o indispensável plano de trabalho para o acompanhamento do 
planejamento estratégico desenvolvido com o suporte técnico da FIA. 

Artigo 3º - A Comissão Especial ora instituída desenvolverá seus trabalhos no 
período de 180 (cento e oitenta) dias e, caso se concluam suas atividades neste 
prazo, deverá no seu termo apresentar o Relatório Final para análise e apreciação 
do Plenário. 

Artigo 4º - Caso não haja possibilidade de concluir os trabalhos e apresentar o 
Relatório Final no prazo delimitado no artigo antecedente, os trabalhos da 
Comissão poderão ser prorrogados por outros cento e oitenta dias, findo os quais 
impreterivelmente apresentará ao Plenário o referido relatório. 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

     

São Paulo, 17 de setembro de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 

 

   PORTARIA CAU/SP Nº 020/2013
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PORTARIA CAU/SP Nº 021/2013 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no 
uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 
12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no artigo 21º, 
alínea “e”,22º, alínea “o”, 27º, alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 Regimento Interno 
do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando o deliberado e decidido na 3ª Sessão Plenária Extraordinária 
do CAU/SP, realizada em 12 de setembro de 2013; 
 

• Considerando a importância nuclear das atividades de conceituação e 
formatação da Ouvidoria para o futuro do CAU/SP; 

 
• Considerando a indispensabilidade de um minucioso acompanhamento do 

trabalho a ser realizado pela OMD, contratada mediante processo licitatório 
para realizar as referidas conceituação e formatação; 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES CONTRATUAIS RELATIVAS Á CONCEITUAÇÃO E 
FORMATAÇÃO DA OUVIDORIA DO CAU/SP, nomeando-se os seguintes: 

MEMBROS EFETIVOS 

1 – MÁRIO YOSHINAGA – CONSELHEIRO TITULAR 

2 – EDUARDO HABU – CONSELHEIRO TITULAR  

3 - SAIDE KAHTOUNI – CONSELHEIRA TITULAR 

 4 – LUIZ FISBERG – CONSELHEIRO TITULAR 

 5 – RENATO LUIZ MARTINS NUNES – CONSELHEIRO TITULAR 

Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros titulares 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais poderão 
substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação: 

MEMBROS SUBSTITUTOS: 

1 – EDISON APARECIDO CANDIDO – CONSELHEIRO TITULAR 

2 – ROBERTO DOS SANTOS MORENO – CONSELHEIRO TITULAR 

3- LÉLIS NORONHA SCHNECK   

[ 72 ]   



 

 

Artigo 2º - A coordenação dos trabalhos da Comissão ora instituída será objeto 
de escolha entre os seus membros na reunião de instalação de seus trabalhos, 
ocasião em que elaborará o indispensável plano para o acompanhamento da 
atividade contratual relativa à conceituação e formatação da Ouvidoria do CAU/SP, 
desenvolvida com o suporte técnico da OMD. 

Artigo 3º - A Comissão Especial ora instituída desenvolverá seus trabalhos no 
período de 180 (cento e oitenta) dias e, caso se concluam suas atividades neste 
prazo, deverá no seu termo apresentar o Relatório Final para análise e apreciação 
do Plenário. 

Artigo 4º - Caso não haja possibilidade de concluir os trabalhos e apresentar o 
Relatório Final no prazo delimitado no artigo antecedente, os trabalhos da 
Comissão poderão ser prorrogados por outros cento e oitenta dias, findo os quais 
impreterivelmente apresentará ao Plenário o referido relatório. 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    

São Paulo, 17 de setembro de 2013. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 022/2013 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no 
uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 
12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no artigo 21º, 
alínea “e”,22º, alínea “o”, 27º, alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 Regimento Interno 
do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando o deliberado e decidido na 3ª Sessão Plenária Extraordinária 
do CAU/SP, realizada em 12 de setembro de 2013; 
 

• Considerando a inadiabilidade da formatação do projeto editorial da futura 
revista do CAU/SP; 

 
• Considerando a necessidade de dotar o CAU/SP dos instrumentos de 

comunicação ágeis e contemporâneos para dar visibilidade às ações e 
proposições do Conselho; 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º: Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE FORMATAÇÃO DO 
PROJETO EDITORIAL DA REVISTA DO CAU/SP, nomeando-se os seguintes 
membros: 

MEMBROS NATOS: 

1 – AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – PRESIDENTE 

2 – GUSTAVO RAMOS MELO – VICE-PRESIDENTE 

3 – LEANDRO BUENO MATSUDA – DIRETOR DE RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

4 – EDER ROBERTO DA SILVA – DIRETOR FINANCEIRO 

 

MEMBROS EFETIVOS 

1 – VICTOR CHINAGLIA JUNIOR – CONSELHEIRO TITULAR 

2 – ROSANA FERRARI – CONSELHEIRA TITULAR  

3 – REGINALDO PERONTI – CONSELHEIRO TITULAR 
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Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros titulares 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais poderão 
substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação: 

MEMBROS SUBSTITUTOS: 

1 – GILBERTO SILVA D. DE O. BELLEZA – CONSELHEIRO TITULAR 

2 – JOÃO CARLOS CORREIA – CONSELHEIRO TITULAR 

Artigo 2º - A coordenação dos trabalhos da Comissão ora instituída será objeto 
de escolha entre os seus membros na reunião de instalação de seus trabalhos, 
ocasião em que elaborará o indispensável plano para a formatação do projeto 
editorial da revista do CAU/SP. 

Artigo 3º - A Comissão Especial ora instituída desenvolverá seus trabalhos no 
período de 180 (cento e oitenta) dias e, caso se concluam suas atividades neste 
prazo, deverá no seu termo apresentar o Relatório Final para análise e apreciação 
do Plenário. 

Artigo 4º - Caso não haja possibilidade de concluir os trabalhos e apresentar o 
Relatório Final no prazo delimitado no artigo antecedente, os trabalhos da 
Comissão poderão ser prorrogados por outros cento e oitenta dias, findo os quais 
impreterivelmente apresentará ao Plenário o referido relatório. 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    São Paulo, 18 de setembro de 2013. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 

 

   PORTARIA CAU/SP Nº 22/2013
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PORTARIA CAU/SP Nº: 023/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e 
de acordo com as deliberações adotadas na Diretoria Executiva do CAU/SP, 
ocorrida em 14/03/2013; 
 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1º: O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) 
responderá pelas despesas relacionadas com os deslocamento de pessoas a 
serviço no território nacional ou no exterior, observados os termos dessa 
Portaria, compreendendo: 
 
 I - passagens de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário, ou a 
combinação destes;  
 
II - reembolso por deslocamento em veículo próprio ou alugado, quando não 
forem fornecidas passagens, ou estas não atenderem à totalidade dos 
deslocamentos;  
 
III - diárias;  
 
IV - custeio da locomoção urbana;  
 
V - custeio da hospedagem e da manutenção no local de destino, quando não 
forem concedidas diárias.  
 
Parágrafo único. Consideram-se deslocamentos de pessoas a serviço para os 
fins desta Portaria:  
 
I - a participação em reuniões plenárias, da diretoria e de comissões e em 
eventos, representações e outras atividades institucionais do CAU/SP de 
representantes de entidades e de pessoas convidadas ou convocadas;  
 
II - a participação em trabalhos, reuniões, eventos e outras atividades de 
interesse do CAU/SP, pelos seus empregados;  
 
III - a participação em trabalhos, reuniões, eventos e outras atividades de 
interesse do CAU/SP, por prestadores de serviços, quando os contratos fixarem 
a obrigação do conselho responder por tais obrigações;  
 
IV - a participação dos empregados em treinamentos promovidos ou custeados 
pelo CAU/SP. 
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CAPITULO II 
DAS PASSAGENS DE TRANSPORTE 

 
Art. 2° As passagens serão fornecidas para o transporte aéreo, rodoviário, 
ferroviário ou aquaviário, ou a combinação destes, com vista a atender às 
demandas de deslocamento do local do domicílio da pessoa a serviço até o 
local de prestação dos serviços e retorno ao local do domicílio.  
 
Art. 3° A escolha dos transportadores e dos horários será feita pelo setor 
responsável do CAU/SP, que deverá levar em consideração:  
 
I - o integral atendimento das atividades que tenham demandado o 
deslocamento a serviço;  
 
II - os menores custos para o CAU/SP;  
 
III - a não imposição de desgaste físico excessivo à pessoa designada.  
 
 

CAPÍTULO III 
DO REEMBOLSO POR DESLOCAMENTO 

EM VEÍCULO PRÓPRIO  
 

Art. 4° Em substituição ao fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias, 
ferroviárias ou aquaviárias previstas no art. 2° antecedente, e quando houver 
solicitação nesse sentido formalizada pela pessoa designada para o 
deslocamento a serviço, poderá ser concedida indenização por deslocamento 
em veículo próprio.  
 
Art. 5° Os valores da indenização de que trata o art. 4° serão os mesmos 
daquele praticados pelos Conselheiros do Estado de São Paulo. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIÁRIAS 

 
Art. 6° As diárias destinam-se a atender às despesas de hospedagem e 
alimentação, sendo devida uma diária para cada dia de afastamento em que 
haja pernoite fora da sede do domicílio do funcionário e da pessoa a serviço.  
 
Parágrafo único. O funcionário e a pessoa a serviço fará jus à metade do valor 
da diária nos seguintes casos:  
 
I - quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede do domicílio;  
 
II - quando o CAU/SP ou a entidade ou organismo responsável pelas atividades 
custear, por meio diverso, as despesas de hospedagem;  
 
III - quando as atividades forem prestadas no local do domicílio da pessoa e 
esta não seja remunerada pelo CAU/SP. 
  
Art. 7° Ressalvados os casos do parágrafo único do art. 6°, cujo pagamento 
poderá ocorrer posteriormente, o adiantamento do valor das diárias será 
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creditado em conta corrente de titularidade da pessoa designada ou a serviço 
até um dia antes do início do deslocamento.  
 
Art. 8° Os valores das diárias a serem praticados no CAU/SP serão: 
  
I - deslocamentos no território nacional:  
 
a) Quando ocorridos dentro do Estado de São Paulo, o valor da diária será 

aquele correspondente a 45% (quarenta e cinco por cento) da diária 
atribuída aos Conselheiros do CAU/SP; 

 
b) Quando ocorridas fora do Estado de São Paulo, o valor da diária será 

aquele correspondente a 60% (sessenta por cento) da diária atribuída aos 
Conselheiros do CAU/SP. 

 
Parágrafo único: no caso de funcionários e pessoas a serviço serem 
convocados à participação em eventos realizados fora do território nacional, 
será utilizada, por analogia, para o ressarcimento de despesas e diárias, o 
mesmo fixado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 
 

CAPÍTULO V 
DO AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGENS FORA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 
 

Art. 9° Sem prejuízo da concessão de diárias nos termos do artigo 8°, I, “b” 
antecedente, os funcionários e as pessoas a serviço do CAU/SP terão direito ao 
auxílio deslocamento, destinado a cobrir despesas de locomoções urbanas o 
qual fica fixado em 60% (sessenta por cento) do valor atribuído aos 
Conselheiros do CAU/SP. 
 
Parágrafo único. O auxílio deslocamento será devido uma única vez para cada 
deslocamento a serviço, ainda que sejam diversos os destinos, e será igual 
para os deslocamentos nacionais e internacionais.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 
Art. 10. Os funcionários e as pessoas a serviço do CAU/SP, quando se 
deslocarem a serviço, ficam obrigadas à prestação de contas. 
 
Art. 11. As prestações de contas observarão o seguinte:  
 
I - quando os deslocamentos a serviço se referirem à participação em reuniões 
plenárias, de comissões, grupos de trabalho e colegiados formalmente 
constituídos:  
 
a) juntada do comprovante de embarque ou de uso dos transportes aéreo, 
rodoviário, ferroviário ou aquaviário;  
 
b) comprovante da restituição dos valores recebidos em excesso no que se 
aplicar; 
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II - nos demais casos de deslocamento a serviço de pessoas com vínculo 
institucional ou funcional: 
 
a) Relatório de participação, com descrição sucinta das atividades executadas, 
respeitados o modelo e os requisitos a serem aprovados pelo presidente do 
conselho;  
 
b) juntada do comprovante de embarque ou de uso dos transportes aéreo, 
rodoviário, ferroviário ou aquaviário;  
 
c) comprovante da restituição dos valores recebidos em excesso no que se 
aplicar;  
 
Parágrafo único. Havendo valores a restituir, decorrentes da não realização do 
deslocamento a serviço ou por pagamento de diárias e auxílios em excesso, 
tais valores deverão ser restituídos concomitantemente com a respectiva 
prestação de contas.  
 
Art. 12. As prestações de contas dos deslocamentos a serviço deverão ser 
apresentadas até dez dias úteis após a conclusão da viagem.  
 
Parágrafo único. A pessoa em débito com qualquer prestação de contas de 
viagem não poderá ser designada para novas missões, sendo que os valores 
em débitos serão descontados dos salários ou dos créditos a que tenha direito.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
Art. 13. A pedido da pessoa designada para o deslocamento a serviço as 
passagens dos transportes aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário a serem 
utilizadas poderão ter seus horários antecipados ou retardados, respeitando-se 
o seguinte:  
 
I - nos casos em que haja acréscimo nos valores das passagens, o interessado 
deverá pagar, diretamente à empresa emitente das passagens, os valores 
despendidos a maior em face das alterações na programação;  
 
II - não haverá pagamento de diárias no período da antecipação ou da 
prorrogação da viagem;  
 
III - o interessado deverá firmar declaração assumindo inteira responsabilidade 
por quaisquer fatos que venham a ocorrer no período da antecipação ou da 
prorrogação da viagem, isentando o conselho de tais responsabilidades.  
 
Art. 14. Havendo transportes aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário 
disponíveis em horários compatíveis com o início e encerramento do evento ou 
atividade que motivaram o deslocamento a serviço, de forma a permitir a 
chegada da pessoa no dia de início e o seu retorno no dia de encerramento, 
aplicar-se-ão as disposições do art. 13 no caso de a pessoa designada optar 
por outros horários de transportes.  
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Art. 15. Quando o CAU/SP custear integralmente as despesas de hospedagem, 
alimentação e locomoção, não haverá o pagamento de diárias.  
 
Art. 16. Esta Portaria revoga a Portaria CAU/SP nº 0016/2013 e entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 
                                São Paulo, 18 de setembro de 2013. 
 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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Rua Formosa, nº 367, 23º Andar, Anhangabaú, São Paulo – SP, CEP 01227-200 
www.causp.org.br 

 

 

PORTARIA CAU/SP Nº: 024/2013 
 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - CAU/SP, 
no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigo 22, alínea “o”, do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 
 

• Considerando a necessidade de estabelecer critérios bem como otimizar 
a presença de conselheiros do CAU/SP em palestras e eventos em 
instituições de ensino e demais entidades. 

 
RESOLVE: 
 
Artigo 1º. A instituição de ensino ou entidade deverá fazer uma solicitação 
formal por parte do coordenador de curso ou presidente da entidade, em papel 
timbrado endereçada ao presidente do CAU/SP. 

 
Parágrafo Primeiro. A solicitação deverá conter a data, local e o público alvo 
do evento e/ou palestra. 

 
Parágrafo Segundo. A solicitação deverá conter claramente o tema a ser 
abordado na palestra ou evento. 

 
Parágrafo Terceiro. A solicitação deverá ser enviada ao Conselho por e-mail 
(presidente@causp.org.br) ou carta com no mínimo dez dias de antecedência 
em relação ao dia da palestra ou evento. 

 
Artigo 2º. Caberá ao Presidente do CAU/SP e/ou sua Diretoria, a indicação do 
conselheiro palestrante para o evento. 

 
Parágrafo Único: O Presidente do CAU/SP indicará apenas um palestrante ou 
participante para cada palestra ou evento. 

 
Artigo 3º. Casos especiais serão resolvidos pela presidência do CAU/SP.  

 
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
                                São Paulo, 20 de setembro de 2013. 

 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 027/2014, de 12 de fevereiro de 2014. 

 

Constitui a Comissão Especial para 
Organização, Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso Público nº 
001/2014 destinado a contratação 
do quadro de pessoal do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Estado 
de São Paulo – CAU/SP. 

  

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo-CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da 
Lei nº 12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no artigo 
21, alínea “e”, 22, alínea “o”, 27, alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 do Regimento 
Interno do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando a Contratação de empresa especializada visando o 
planejamento, a organização, a operacionalização e execução de Concurso 
Público e Processo Seletivo para os cargos do quadro permanente do 
CAU/SP, através do Processo Administrativo nº 080/2013, Edital de 
Concorrência, nº 006/2013; 

 
• Considerando a Deliberação Plenária nº 21, de 28 de novembro de 2013, 

que aprovou o “Quadro de Vagas – Concurso Público” do CAU/SP; 
 
• Considerando a Deliberação Plenária nº 24, de 30 de janeiro de 2014, que 

aprovou o “Quadro de Cargos e Salários” do CAU/SP; 
 
• Considerando a necessidade de se constituir comissão especial interna 

organizadora para organização, acompanhamento e fiscalização de todas as 
fases do concurso público, em conjunto com a empresa contratada. 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º. Constituir a Comissão Especial para Organização, 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº 001/2014, e 
nomear os seguintes membros: 

1 – AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – CONSELHEIRO TITULAR 

2 – GUSTAVO RAMOS MELLO – CONSELHEIRO TITULAR 

3 – GERSON GERALDO MENDES FARIA – CONSELHEIRO TITULAR 
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4 – EDER ROBERTO DA SILVA – CONSELHEIRO TITULAR  

5 – MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA – CONSELHEIRA TITULAR 

6 – LEANDRO BUENO MATSUDA – CONSELHEIRO TITULAR  

7 – JOÃO CARLOS CORREIA – CONSELHEIRO TITULAR 

Artigo 2º. A instalação das reuniões dessa Comissão deverá ocorrer com a 
maioria simples de seus membros. 

Artigo 3º. A eleição do Coordenador será realizada na primeira reunião da 
Comissão. 

Artigo 4º. Dentre as atribuições, a esta Comissão compete: 

a) Fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para 
que a mesma possa elaborar os editais necessários para a abertura do 
concurso público; 

b) Fiscalizar a prestação dos serviços da empresa contratada;  

c) Analisar e validar os editais e os comunicados relacionados ao concurso 
público; 

d) Julgar os pedidos de isenção de taxa de inscrição dos candidatos, após a 
análise e parecer da empresa Contratada; 

e) Receber e analisar os relatórios diversos e listagens contendo os resultados 
das provas; 

f) Responder, no que couber, aos órgãos públicos, como TCU, sindicatos e 
demais entidades, quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao 
processo de seleção, assessorados pela empresa Contratada; 

g) Aprovar os atos realizados pela empresa contratada, tais como: cronograma 
de execução de acordo com as fases do concurso público; minuta do edital; a 
matéria técnica pertinente a arquitetura e urbanismo, entre outros atos 
necessários ao andamento do concurso. 

h) Homologar o resultado final do concurso público. 

Artigo 5º. Aplicam-se aos membros desta comissão e seus parentes 
consanguíneos ou por afinidade os motivos de suspeição e de impedimento para 
a participação no concurso público.  

Parágrafo Primeiro. Constituem motivo de suspeição ou impedimento: 

I – a existência de candidatos funcionalmente vinculados a comissão do concurso 
público ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida; 
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II – Não poderão participar do concurso público, os membros da comissão deste 
certame e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas objetivas, 
assim como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau. 

Parágrafo Segundo. Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser 
comunicados ao Coordenador desta Comissão, por escrito, até 03 (três) dias 
úteis após a publicação da relação dos candidatos inscritos no Diário Oficial. 

Artigo 6º. Homologado o concurso público, a comissão de que trata o art. 1º 
desta Portaria será extinta automaticamente. 

    

São Paulo, 12 de fevereiro de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 028/2014, de 06 de março de 2014. 

 

Reedita a COMISSÃO ESPECIAL 
TEMPORÁRIA PARA COMPRA/AQUISIÇÃO 
DA SEDE PRÓPRIA DO CAU/SP, instituída 
pela Portaria CAU/SP nº 003/2012 e 
alterada pela Portaria CAU/SP nº 
008/2012. 

  

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo - CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da 
Lei 12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e 
ainda, 

• Considerando as deliberações adotadas na 2ª Reunião Plenária Ordinária do 
CAU/SP, ocorrida em 27 de fevereiro de 2014, especialmente quanto a 
necessidade de reeditar a Comissão Especial Temporária para 
Compra/Aquisição da Sede Própria do CAU/SP, instituída pela Portaria 
CAU/SP nº 003/2012 e alterada pela Portaria CAU/SP nº 008/2012, tendo 
em vista a possibilidade de compra/aquisição de imóvel próprio para a 
instalação da Sede Definitiva do CAU/SP; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. Reeditar a COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA PARA 
COMPRA/AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAU/SP, instituída pela Portaria 
CAU/SP nº 003/2012 e alterada pela Portaria CAU/SP nº 008/2012, em seus 
exatos termos, tendo como membros: 

MEMBROS NATOS: 

1 – AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – PRESIDENTE 
2 – GUSTAVO RAMOS MELO – VICE-PRESIDENTE 
3 – GERSON GERALDO MENDES FARIA – DIRETOR ADMINISTRATIVO 
4 – EDER ROBERTO DA SILVA – DIRETOR FINANCEIRO 
 
MEMBROS EFETIVOS: 
 
1 – BRUNO GHIZELLINI NETO – CONSELHEIRO TITULAR 
2 – JACOBINA VAISMAN – CONSELHEIRA TITULAR 
3 -  NÁDIA SOMEKH – CONSELHEIRA TITULAR 
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Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros efetivos 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais poderão 
substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação: 

MEMBROS SUBSTITUTOS: 
 
1 – LUCIO GOMES MACHADO – CONSELHEIRO TITULAR 
2 – EDUARDO CALDEIRA BRANDT ALMEIDA – CONSELHEIRO TITULAR 
3 – CLAUDIO BARBOSA FERREIRA – CONSELHEIRO TITULAR 
 
Artigo 2º: Os membros nomeados para a COMISSÃO ESPECIAL DE 
COMPRA/AQUISIÇÃO DA SEDE DO CAU/SP, deverão se reunir e elaborar um 
plano de trabalho, para desenvolver as atividades necessárias para realização de 
pesquisas com vistas a atender as necessidades do CAU/SP, visitas aos imóveis, 
análise de valores, acessibilidade, localização, documentos e outros necessários 
para indicação de formalização da compra. 

Artigo 3º: A presente Comissão Especial tem duração de 09 (meses) meses, ou 
até a última reunião Plenária de 2014, data esta em que poderá ser prorrogado o 
seu prazo. 

Artigo 4º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.  

 

   

São Paulo, 06 de março de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 029/2014, de 06 de março de 2014. 

 

Reedita a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE 
REPERCUSSÃO PÚBLICA, instituída pela 
Portaria CAU/SP nº 013/2013. 

  

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo - CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da 
Lei 12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e 
ainda, 

• Considerando as deliberações adotadas na 2ª Reunião Plenária Ordinária do 
CAU/SP, ocorrida em 27 de fevereiro de 2014, especialmente quanto a 
necessidade de reeditar a Comissão Especial para Análise de 
Acontecimentos de repercussão pública, instituída pela Portaria CAU/SP nº 
013/2013, para análise e pronunciamento nas questões de grande 
repercussão pública que envolvam o exercício da arquitetura e urbanismo; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. Reeditar a COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE 
ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSÃO PÚBLICA, instituída pela Portaria 
CAU/SP nº 013/2013, em seus exatos termos, tendo como membros: 

MEMBROS NATOS: 

1- AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO – PRESIDENTE 
2- GUSTAVO RAMOS MELO – VICE-PRESIDENTE 
 
MEMBROS: 
 
3 - MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA – CONSELHEIRA TITULAR 
4 - LUCIANA RANDO DE MACEDO BENTO – CONSELHEIRA TITULAR 
5 – JOÃO CARLOS CORREIA – CONSELHEIRO TITULAR 
6 – ANA MARIA DE BIAZZI DIAS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRA TITULAR 
7 – BRUNO GHIZELLINI NETO – CONSELHEIRO TITULAR 

 

Artigo 2º: A Comissão deverá analisar as matérias colocadas em debate pela 
sociedade referente aos acontecimentos de grande repercussão pública que 
envolvam o exercício da arquitetura e urbanismo que necessitem de relatórios e 
/ou esclarecimentos técnicos. 
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Artigo 3º: Na ocorrência de algum acontecimento de grande repercussão pública, 
nos termos do artigo antecedente, a Comissão será convocada pelo Presidente 
para tratar sobre os assuntos a serem vinculados nos meios de comunicação.  

Artigo 4º: Caberá ao Presidente, ou a quem este indicar, a divulgação pública dos 
trabalhos. 

Artigo 5º: A presente Comissão Especial tem duração de 09 (nove) meses, ou até 
a última reunião Plenária de 2014, data esta em que poderá ser prorrogado o seu 
prazo. 

Artigo 6º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  

   

São Paulo, 06 de março de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 030/2014, de 06 de março de 2014. 

 

Reedita a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA 
PARA CONCURSO DE PROJETO DAS 
NOVAS SEDES REGIONAIS DO CAU/SP, 
instituída pela Portaria CAU/SP nº 
017/2013. 

  

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo - CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da 
Lei 12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e 
ainda, 

• Considerando as deliberações adotadas na 2ª Reunião Plenária Ordinária do 
CAU/SP, ocorrida em 27 de fevereiro de 2014, especialmente quanto a 
necessidade de reeditar a Comissão Especial para Elaboração de Termo de 
Referência para Concurso de Projeto das Novas Sedes Regionais do CAU/SP, 
instituída pela Portaria CAU/SP nº 017/2013, tendo em vista a designação e 
instalação das Sedes Regionais do CAU/SP; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. Reeditar a COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DE TERMO 
DE REFERÊNCIA PARA CONCURSO DE PROJETO DAS NOVAS SEDES 
REGIONAIS DO CAU/SP, instituída pela Portaria CAU/SP nº 017/2013, em seus 
exatos termos, tendo como membros: 

 
MEMBRO NATO: 
 
1. GUSTAVO RAMOS MELO – VICE-PRESIDENTE 
 
 
MEMBROS TITULARES: 
 
1. MARCIA MALLET MACHADO DE MOURA – CONSELHEIRA TITULAR 
2. LUCIANA RANDO DE MACEDO BENTO – CONSELHEIRA TITULAR 
3. GERSON GERALDO MENDES FARIA – CONSELHEIRO TITULAR 
4. ANA MARIA DE BIAZZI DIAS DE OLIVEIRA – CONSELHEIRA TITULAR 
5. ROSANA FERRARI – CONSELHEIRA TITULAR  
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Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros efetivos 
acima, são nomeados os membros substitutos ora designados, os quais poderão 
substituir os membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação: 

MEMBROS SUBSTITUTOS: 
 
1. CLAUDIO BARBOSA FERREIRA – CONSELHEIRO TITULAR 
2. DEBORA FRAZATTO – CONSELHEIRA TITULAR 
 

Artigo 2º: Os membros nomeados para a COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONCURSO DE PROJETO 
DAS NOVAS SEDES REGIONAIS DO CAU/SP, deverão se reunir e elaborar um 
plano de trabalho, para desenvolver as atividades necessárias para realização de 
pesquisas com vistas a atender as necessidades do CAU/SP, quanto a formatação 
do termo de referência para a realização de concurso público e seleção de projeto 
para as novas sedes regionais do CAU/SP. 

Artigo 3º: A presente Comissão Especial tem duração de 09 (meses) meses, ou 
até a última reunião Plenária de 2014, data esta em que poderá ser prorrogado o 
seu prazo. 

Artigo 6º: Esta Portaria entra em vigor, na data da sua assinatura.  

   

São Paulo, 06 de março de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 031/2014, de 28 de abril de 2014. 

 

Disciplina o ressarcimento de despesas para 
agentes de fiscalização e subgerentes 
regionais do CAU/SP no exercício de 
atividades típicas/ próprias de suas 
funções. 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - 
CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e de acordo 
com as deliberações adotadas na Diretoria Executiva do CAU/SP, ocorrida em 14/03/2013, 
e ainda, 

• Considerando que o os Contratos de Trabalho firmados, relativos as funções de 
agente de fiscalização e subgerentes regionais o foram sob a égide do Artigo 62, I e 
II, da Consolidação das Leis do Trabalho; 

• Considerando que as funções tratadas nesta Portaria são incompatíveis com a 
fixação de horário de trabalho; 

• Considerando a necessidade de se estabelecer normas para disciplinar o 
ressarcimento de despesas para os agentes de fiscalização e subgerentes regionais 
do CAU/SP, no que diz respeito ao exercício das atividades típicas/ próprias de suas 
funções; 

• Considerando que as atividades típicas ou próprias às funções de agente de 
fiscalização e subgerentes regionais não são enquadráveis nas disposições da 
Portaria CAU/SP nº 023/2013, de 18 de setembro de 2013; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. O ressarcimento de despesas para agentes de fiscalização e subgerentes 
regionais do CAU/SP, quanto ao exercício de atividades típicas/próprias de suas funções 
passam a ser disciplinados por esta Portaria. 

Artigo 2º. Para fins de aplicação desta Portaria, consideram-se funções atípicas, aquelas 
previstas nos incisos I, II, III e IV, do parágrafo único, do artigo 1º, da Portaria CAU/SP 
nº 23/2013, de 18 de setembro de 2013. 

Artigo 3º. Conceitua-se como despesa ressarcível para os efeitos desta Portaria o 
pernoite em cidade distinta da Sede Regional na qual esteja lotado o agente ou o 
subgerente regional e ainda àquela relativa a 01 (uma) refeição diária e estacionamento. 

Parágrafo Primeiro. Para fazer jus ao ressarcimento previsto no caput, o agente fiscal 
ou o subgerente regional deverão comprovar que a localidade visitada esteja localizada a 
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acima de 150Km (cento e cinquenta quilômetros) de distância da Sede Regional a qual 
esteja lotado.  

Parágrafo Segundo. O ressarcimento de despesas previsto no Artigo 3º desta norma 
fica limitado ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por pernoite, mediante a 
apresentação, para a prestação de contas, dos seguintes documentos: 

a) No caso de despesa com diária de Hotel: Nota Fiscal de Serviços; 

b) No caso de despesas com refeições: Nota Fiscal de Serviços ou Recibo; 

c) No caso de despesas com estacionamento: Nota Fiscal de Serviços ou Recibo.  

Parágrafo Terceiro. O agente de fiscalização e o subgerente regional não terão, nos 
termos desta Portaria, direito ao ressarcimento de despesas relativas ao deslocamento 
bem como a 01 (uma) refeição diária, uma vez que percebem o vale refeição, bem como, 
o vale combustível para esta finalidade. 

Parágrafo Quarto. O valor relativo a despesa com refeição de que trata o caput deste 
artigo, não poderá ser superior àquele estabelecido à título de benefício alimentação aos 
funcionários do CAU/SP, considerando-se para tanto o valor nominal diário. 

Parágrafo Quinto. Apenas em casos excepcionais, mediante solicitação formal prévia do 
agente fiscal ou do subgerente regional e autorização da Diretoria Administrativa e/ou 
Técnica poderá ser concedido o ressarcimento por deslocamento em veículo próprio, a 
razão da indenização praticada pelos Conselheiros do Estado de São Paulo. 

I – Nos casos previstos neste parágrafo, a comprovação das despesas deverá ser feita 
através da apresentação dos respectivos comprovantes de abastecimento e de pagamento 
de pedágios; 

II – Para a efetivação do ressarcimento das despesas previstas no presente parágrafo, 
devem ser anexadas à Ordem de Serviços, a autorização da Diretoria respectiva para uso 
de veículo próprio, bem como a solicitação de viagem. 

Artigo 4º. Mediante a apresentação de cronograma de atividades, com a antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis, poderá o CAU/SP adotar o regime de adiantamento de 
despesas semanal. 

Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput desta cláusula, deverá o agente de 
fiscalização ou o subgerente regional apresentar a devida prestação de contas, ratificada 
por seu superior imediato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.    

São Paulo, 29 de abril de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº33/2014, de 03 de junho de 2014. 

 

Veda o uso de computadores pessoais pelos 
empregados do CAU/SP nas dependências 
da autarquia. 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - 
CAU/SP, no uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 
12.378/2010, artigo 22, alíneas “b” e “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e  

• Considerando que mediante o indispensável processo licitatório o Conselho adquiriu 
as unidades de hardware e licenciou as respectivas cessões de uso dos softwares 
necessários ao uso das estações de trabalho pelos empregados; 

• Considerando a necessidade de se controlar de maneira eficaz a legalidade das 
cópias de softwares a fim de preservar os direitos autorais de seus respectivos 
autores; 

• Considerando a necessidade de estabilizar os acessos à rede nas dependências do 
Conselho; 

RESOLVE: 

Artigo 1º. É vedado o uso de computadores pessoais de posse ou propriedade dos 
empregados do Conselho nas dependências deste, mesmo que antes ou após o término 
da jornada de trabalho, para qualquer finalidade, inclusive no que concerne à realização 
de atividades pedagógicas e/ou curriculares por aqueles regularmente matriculados em 
instituições de ensino. 

Artigo 2º. A infração pelo empregado da regra delimitada no artigo primeiro o sujeitará à 
aplicação das sanções disciplinares delimitadas na Consolidação das Leis do Trabalho e, 
dependendo da gravidade da falta, poderá resultar no despedimento do empregado por 
justa causa. 

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor imediatamente, revogando-se toda e qualquer 
disposição em contrário. 

   

São Paulo, 03 de junho de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP Nº  034,  DE 02 DE JULHO DE 2014 
 

Fixa normas ao processo de admissão de pessoal 
efetivo e de transição do Quadro Provisório de Pessoal 
para o Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), e dá 
outras providências.  
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), no exercício 
das atribuições que lhe conferem o art. 35, incisos III, da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010;  
 
Resolve: 
 
Art. 1° Aprovar, na forma desta Portaria Normativa e dos seus Anexos, normas ao processo 
de admissão de pessoal efetivo e de transição entre o Quadro Provisório de Pessoal para o 
Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 
(CAU/SP).  
 
Parágrafo único. O presidente do CAU/SP aprovará o cronograma de dispensa do pessoal 
atualmente ocupante de empregos temporários no Quadro Provisório de Pessoal do CAU/SP 
e de ingresso de pessoal aprovado no Concurso Público objeto dos Editais n° 001/2014 e nº 
002/2014, com vistas à ocupação de empregos efetivos no Quadro de Pessoal do CAU/SP. 
  
Art. 2° A contratação, pelo CAU/SP, de candidatos selecionados no Concurso Público objeto 
do Edital n° 001/2014 e 002/2014, será feita mediante a assinatura de contrato de trabalho 
sob o regime de experiência no qual conste:  
 
I - prazo contratual fixo de 90 (noventa) dias; 
 
II - as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes e em conformidade 
com a natureza do emprego efetivo a ser ocupado; 
 
III – outros direitos e obrigações do contratante e dos contratados na forma da minuta de 
contrato que integra o Anexo IV desta Portaria Normativa.  
 
Art. 3° Os admitidos nos empregos previstos no Concurso Público objeto dos Editais n° 
1/2014 e nº 2/2014 e que firmarem contrato de experiência na forma do art. 2° desta 
Portaria Normativa serão avaliados, durante o período de experiência, segundo as normas do 
Anexos III.  
 
Art. 6° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data e será publicada no sítio eletrônico 
do CAU/SP na Internet, endereço www.causp.gov.br.  
 
São Paulo, 02 de Julho de 2014. 
 
AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 
Presidente 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE   02 DE JULHO DE 2014 
 

ANEXO I 
DAS CONVOCAÇÕES DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 

 
1) DA FORMA DE CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS  
 
Os aprovados no Concurso Público objeto dos Editais n° 001 e 002/2014 serão convocados para 
assumirem os empregos efetivos para os quais foram selecionados pelos seguintes meios de 
forma cumulativa:  
 
1.1) Por telegrama, a ser remetido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a 

ser enviado ao endereço constante do cadastro da inscrição, com aviso de recebimento;  
 

1.2) Por mensagem eletrônica (e-mail) a ser transmitida pela Rede Mundial de Computadores 
(Internet), a ser enviada ao endereço eletrônico constante do cadastro da inscrição.  

 
1.3) Publicação no sitio do CAU/SP – www.causp.gov.br 

 
 

2) DOS PRAZOS DE RESPONSABILIDADE DOS SELECIONADOS  
 
Os aprovados no Concurso Público objeto do Editais 001 e 002/2014 serão convocados para 
assumirem os empregos efetivos para os quais foram selecionados respeitados os seguintes 
prazos:  
 
2.1) Em cinco dias úteis do recebimento da convocação, contados do efetivo recebimento do 
telegrama, feita nos termos do item 1 deste Anexo, para se apresentarem na sede do CAU/SP, 
se for o caso, para receberem instruções quanto à documentação a ser apresentada, exames a 
serem realizados, inclusive médico, e quanto a providências e prazos sucessivos a serem 
cumpridos – OS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO 
VI;  
 
2.2) Em dez dias corridos a contar do primeiro dia útil sucessivo ao término do prazo a que se 
refere o item 2.1 deste Anexo, para apresentarem na sede do CAU/SP, toda a documentação 
exigida e comprovar a realização do exame médico e de outros eventualmente exigidos e 
quanto ao cumprimento das demais providências a que tenha sido orientado;  
 
2.3) Em vinte dias corridos, a contar do primeiro dia útil sucessivo ao término do prazo a que 
se refere o item 2.2 deste Anexo, para se apresentarem na sede do CAU/SP, pronto para 
assinatura do contrato de trabalho em regime de experiência e iniciar a efetiva prestação de 
serviços para a função na qual tenha sido selecionado e contratado;  
 
2.3.1) Só poderá ser contratado e iniciar a prestação efetiva dos serviços para os quais tenha 
sido contratado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do emprego 
efetivo.  
 
2.3.2) Findando o prazo do item 2.3 em dia não útil ou em que não haja expediente no órgão 
empregador, o prazo será prorrogado para o dia útil imediatamente seguinte.  
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2.3.3) O candidato convocado que não desejar assumir o emprego para o qual foi aprovado 
poderá desistir da vaga mediante a entrega ao CAU/SP do formulário de que trata o Anexo V 
desta Portaria Normativa, devidamente assinado.  
 
3) DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DE RESPONSABILIDADE DOS SELECIONADOS  
 
Os prazos a que se refere o item 2 deste Anexo ficam sujeitos às seguintes regras quanto às 
vedações e às possibilidades de prorrogações:  
 
3.1) O prazo para apresentação de que trata o subitem 2.1 poderá, mediante justificativa 
fundamentada e documentada, que será objeto de imediata análise pela Coordenadoria de 
Recursos Humanos, a qual resultará ou não na concessão de igual período de prorrogação;  
 
3.2) O prazo para apresentação de documentos e comprovação da realização dos exames e 
adoção das providências previstos no item 2.2 poderá, mediante justificativa fundamentada e 
documentada, que será objeto de imediata análise pela Coordenadoria de Recursos Humanos, 
a qual resultará ou não na concessão de cinco dias de prorrogação;  
 
3.2.1) A prorrogação de que trata o subitem 3.2 não afetará a contagem do prazo previsto no 
subitem 2.3 para assinatura do contrato de trabalho em regime de experiência e para o início 
do exercício do emprego efetivo;  
 
3.3) Não haverá prorrogação do prazo previsto no subitem 2.3 para assinatura do contrato de 
trabalho em regime de experiência e para o início da prestação efetiva dos serviços.  
 
4) DOS PRAZOS DE CONVOCAÇÃO PARA O EMPREGADOR  
 
O CAU/SP procederá à convocação dos selecionados em conformidade com o previsto no Plano 
de Ação 2014/2015 e Cronograma que se refere o art. 1°, parágrafo único desta Portaria 
Normativa, e atendendo ainda ao seguinte:  
 
4.1) Os documentos de convocação de que trata o item 1 deste Anexo serão expedidos pela 
área de Recursos Humanos;  
 
4.1.1) O recebimento eficaz da correspondência, demonstrado pelos meios validamente 
admitidos em direito, dará início à contagem dos prazos a que se refere o item 2 deste Anexo;  
 
4.1.2) Havendo devolução dos documentos de convocação por quaisquer razões, serão 
expedidos novos documentos, por uma única vez, depois de haver a conferência dos dados do 
convocado constantes de sua ficha de inscrição, especialmente nome e endereço completo;  
 
4.2) Atendidos os requisitos dos subitens 4.1.1 e 4.1.2 deste Anexo, e não havendo o 
comparecimento do candidato selecionado nos prazos fixados, será declarado desinteresse do 
candidato à vaga correspondente e convocado o candidato selecionado seguinte na ordem de 
classificação, observando-se, no que couber, as disposições do item 4.1 e subitens desta Seção. 
 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034,  DE 02 DE JULHO DE 2014 
 

ANEXO II 
DAS DISPENSAS DOS EMPREGADOS DO QUADRO PROVISÓRIO DE PESSOAL 

 
 

Os atuais empregados do CAU/SP, ocupantes de empregos temporários no Quadro Provisório 
aprovado na Quarta Sessão Plenária Ordinária do CAU/SP de 22/03/2012, serão dispensados 
em conformidade com o cronograma de substituição de pessoal a que se refere o art. 1°, 
parágrafo único desta Portaria Normativa, atendendo-se ainda ao disposto nos itens seguintes.  
 
1) CONTRATOS COM PRAZO DETERMINADO A VENCER  
 
1.1) O Quadro Definitivo do CAU/SP contemplará 124 (cento e vinte e quatro) empregados, 

sendo que 38 (trinta e oito) são ocupantes de funções de livre provimento de admissão e 
dispensa, 51 (cinquenta e um) empregados são temporários e serão substituídos por 
candidatos aprovados por Concurso Público e 35 (trinta e cinco) vagas novas que deverão 
ser ocupadas por candidatos aprovados por Concurso. 
 

1.2) A transição do Quadro Provisório de Pessoal para o Quadro Definitivo ocorrerá de forma 
gradual, de modo a assegurar a manutenção e continuidade das operações, não 
comprometendo o atendimento público, primando pela qualidade e eficiência dos 
trabalhos.  
 

1.3) A transição prevê a substituição de todo o quadro provisório até o mês de março de 2015, 
conforme estabelecido no Plano de Ação 2014/2015, no que refere a substituição de 
empregados.  
 

1.4) Os contratos atuais por prazo determinado serão extintos até o trigésimo dia após a 
admissão do empregado concursado para a mesma função, ou ainda, por ocasião de seu 
vencimento, respeitada a condição que se implementar primeiro. 
 

1.5) Durante o período de até 30 dias, haverá transição das atividades do empregado 
temporário - substituído para o novo empregado concursado - substituto, sendo que o 
empregado substituído transmitirá todas as informações necessárias ao novo empregado 
concursado. 
 

2) SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO PROVISÓRIO PELO QUADRO DEFINITIVO  
 

2.1) Os aprovados no Concurso Público objeto dos Editais 1 e 2/2014, no prazo de validade 
do concurso e respeitadas as vagas disponíveis, serão convocados para assumirem os 
empregos efetivos para os quais foram selecionados. 
 

2.2) O cronograma de contratação dos novos empregados concursados e desligamentos dos 
empregados temporários, deverá acompanhar a previsão orçamentária para substituição 
dos empregados atuais e absorção dos novos empregados, contida no Plano de Ação 
2014/2015, de forma que a transição do quadro ocorra na sua totalidade até o mês de 
março 2015. 
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A convocação dos candidatos seguirá cronograma de transição do Quadro de Pessoal, que 

terá início a partir do mês de julho de 2014, mês de homologação dos editais 1 e 2 do 
Concurso Público: 

 
Período  Substituição dos 

empregados – Prazo 
Determinado 

Vagas novas 
(não preenchidas 

atualmente) 

Total de 
contratações dos 

candidatos 
concursados 

1º Trimestre 64% (33) 29% (10) 50% (43) 
2º Trimestre 18% (9) 17% (6) 17% (15) 

3º Trimestre 18%  (9) 54% (19) 33% (28) 
Total 100% (51) 100% (35) 100% (86) 

 
2.3) Os critérios para elaboração do cronograma e dimensionamento do quadro 

consideraram os fatores: 
 
a) Fluxo de caixa previsto para substituição do quadro provisório e absorção dos novos 

empregados, de modo a manter a saúde financeira e respeitando os limites 
orçamentários previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000); 
 

b) Mapeamento dos processos e quadro funcional atual de modo que a transição não 
comprometa o desenvolvimento das atividades e atendimento público; 
 

c) Vigência dos contratos por prazo determinado dos empregados do quadro provisório; 
 

2.4) Cálculo das verbas rescisórias: 
 

a) Os contratos por prazo determinado, independente se extintos no término do prazo 
pactuado ou por ocasião de contratação de novo empregado, atrairão as mesmas 
obrigações legais e financeiras previstas pela CLT, para extinção do contrato por prazo 
determinado, acentuadas pela Cláusula 7 do contrato em vigor. 
 

b) Os novos empregados concursados celebrarão contrato de experiência por 90 
(noventa) dias e caso ocorram desligamentos neste prazo, serão aplicados os 
dispositivos legais previstos na CLT para contratos por prazo determinado. 
 

c) O empregado contratado por prazo determinado e aprovado no concurso para a 
mesma função terá o seu contrato trasmudado para vigorar por prazo indeterminado. 
 

d) O empregado contratado por prazo determinado e que logrou aprovação no concurso 
para função distinta da originária, terá seu contrato por prazo determinado extinto e 
celebrará novo contrato por prazo indeterminado.  

 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO  
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE 02 DE JULHO DE 2014 

 
ANEXO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ADMITIDOS NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DOS 
EDITAIS 001 E 002/2014 

 
Os aprovados no Concurso Público objeto do Editais n° 001 e 002/2014, no prazo de validade 
do concurso e respeitadas as vagas disponíveis, serão convocados para assumirem os 
empregos efetivos para os quais foram selecionados e, uma vez admitidos no Quadro de 
Pessoal do CAU/SP, serão avaliados, no período de experiência, segundo as disposições deste 
Anexo.  
 
1) APRESENTAÇÃO  
 
1.1) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência 
tem por finalidade definir e regulamentar o processo destinado a acompanhar, observar e 
conceituar o desempenho do empregado contratado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo (CAU/SP) nos primeiros 90 (noventa) dias de trabalho.  
 
2) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO - GENERALIDADES  
 
2.1) O objetivo da avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de 
experiência é verificar se o empregado atende aos requisitos de capacidade de adaptação, 
obediência às normas internas, convivência pacífica com o quadro funcional, interesse e 
conhecimento do trabalho e identificação com os objetivos do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU/SP).  
 
2.2) O modelo de avaliação de desempenho durante o período do contrato de experiência tem 
por base um conjunto de ações, planejadas e estruturadas, a serem aferidas por meio de 
formulário contendo fatores avaliativos cujo peso de cada um deverá ser atribuído pelo 
superior imediato em função das competências da unidade organizacional.  
 
2.3) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência 
refere-se à análise do exercício das atividades inerentes ao emprego efetivo no qual venha a 
ser investido, nos primeiros noventa dias de trabalho, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo (CAU/SP). 
  
2.4) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência 
é da responsabilidade do superior imediato à qual ele estiver subordinado.  
 
3) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO - FORMA DE AVALIAÇÃO  
 
3.1) O desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência será avaliado 
com base nos seguintes fatores:  
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I - assiduidade;  
II - disciplina;  
III - iniciativa;  
IV - produtividade;  
V - responsabilidade;  
VI - discrição; e  
VII - cognição.  
 
3.1.1) Os fatores de avaliação constam do Formulário de Avaliação de Desempenho do 
Contrato de Experiência.  
 
3.2) O processo de avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de 
experiência será dividido em três períodos distintos e sucessivos, todos contados do início do 
contrato de trabalho, a saber:  
 
I - 20° (vigésimo) dia de trabalho;  
II - 50° (quinquagésimo) dia de trabalho; e  
III - 80° (octogésimo) dia de trabalho.  
 
3.3) O superior imediato deverá:  
 
I - preencher, no Formulário de Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência, os 
campos 1 a 7 com os dados relativos à avaliação do empregado sob sua responsabilidade;  
 
II - definir e preencher, com base nas atribuições do emprego efetivo ocupado e nas 
especificidades da unidade organizacional, as atividades/tarefas a serem executadas pelo 
empregado durante o contrato de experiência e os resultados a serem alcançados (metas), em 
termos de quantidade, qualidade e prazo; 
  
III - acompanhar e orientar o empregado no desempenho das atividades, com reuniões rápidas 
e objetivas – os fatos relevantes e as medidas adotadas deverão constar do Relatório de 
Acompanhamento; e  
 
IV - atribuir peso aos fatores avaliativos, em função das competências da unidade 
organizacional, e aplicar notas relativas a cada fator, de acordo com o desempenho do 
empregado em cada um dos três períodos do contrato de experiência.  
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4) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA – REQUISITOS DO FORMULÁRIO  

 
4.1) O Formulário de Avaliação de Desempenho a ser utilizado é dividido em quatro partes, 
conforme apresentado a seguir: 
 

Parte I - IDENTIFICAÇÃO 
1. Empregado 

 
2. Data do início do contrato 

3. Lotação 
 

4. Emprego 5. Período (1) ☐; (2) ☐; (3) ☐ 

6. Avaliador 
 

7. Função do avaliador 
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4.2) O preenchimento das Partes I a IV do Formulário de Avaliação de Desempenho, em 
conformidade com o emprego efetivo ocupado pelo empregado em contrato de experiência e 
as atividades a serem desenvolvidas na unidade organizacional, deverá ser feito pelo superior 
imediato, que deverá atribuir:  
 
I - peso a cada fator de avaliação, em cada período avaliativo, podendo variar numa escala de 
1 a 10, totalizando 10 pontos; e  
 
II - nota relativa ao desempenho, podendo variar de 0 a 10.  
 
4.3) O Resultado do Desempenho por Período (RDP) será o cálculo da média ponderada das 
notas atribuídas a cada fator, como mostra a fórmula a seguir: 
 

 
 
4.4) A pontuação máxima a ser alcançada em cada período avaliativo é de dez pontos.  
 
4.5) O Desempenho Global (DG) do empregado, correspondente a todo o período de contrato 
de experiência será a média ponderada dos resultados obtidos nos três períodos avaliados, 
observando-se a seguinte distribuição de pesos e a aplicação da fórmula: 
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4.6) Para efeito de aprovação no contrato de experiência, o empregado deverá obter DG 
mínimo de 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida.  
 
 
5) PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  
 
5.1) A área de Recursos Humanos encaminhará ao superior imediato do empregado, em 
ocasião da admissão, três Formulários de Avaliação de Desempenho do Contrato de 
Experiência, devendo ser utilizado 1 (um) para cada período avaliativo.   
 
5.2) Depois de devidamente preenchido, o superior imediato dará conhecimento ao 
empregado e dando o devido feedback sobre os pontos fortes e aspectos que necessitam ser 
melhorados.   
 
5.3) O superior imediato deverá auxiliar o empregado na elaboração de um plano de ação para 
desenvolvimento dos aspectos a melhorar. 
 
5.4) Caso o empregado discorde da avaliação, deverá manifestar por escrito ao superior 
imediato as razões de sua discordância.  
 
5.5) O superior imediato poderá reconsiderar a avaliação inicial ou mantê-la. 
 
5.3) A avaliação de desempenho deverá ser entregue pelo superior imediato à área de Recursos 
Humanos até o terceiro dia útil subsequente ao término de cada período de avaliação.  
  
5.5) Concluídas as etapas de avaliação do contrato de experiência, a área de Recursos Humanos 
procederá a apuração do resultado final, remetendo relatório conclusivo contendo os 
resultados de cada período, formalizado em processo, ao Presidente, para apreciação e tomada 
de decisão.  
 
 
6) DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1) O empregado considerado aprovado firmará com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de São Paulo (CAU/SP), terá seu contrato individual de trabalho transmudado em contato por 
prazo indeterminado ao término do período experiência. 
 
6.2) O empregado que não alcançar a pontuação mínima de 7 pontos será desligado do Quadro 
de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP). 
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6.3) O contrato de experiência, a transmudação deste para prazo indeterminado e o 
desligamento do empregado não aprovado na avaliação do período de experiência deverão ser 
formalizados mediante a prática de atos próprios dos quais se dará, conforme o caso, 
participação ou conhecimento ao empregado. 
 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE 02 DE JULHO DE 2014 

 
ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO DE TRABALHO 
 
 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SOB O  
REGIME DE EXPERIÊNCIA. 

 
 

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Trabalho, de um lado, o CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO, Autarquia Federal criada pela Lei nº 
12.378/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 15.131.560/0001-52, com sede na Rua Formosa, 367 – 
23º andar - Centro, São Paulo/SP, neste ato representado por seu Presidente o o SR. AFONSO 
CELSO BUENO MONTEIRO, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade RG 
nº 4.575.357 e CPF/MF sob nº 805.546.878-87, residente e domiciliado nesta Capital, 
doravante designado EMPREGADOR;  e 
..........................., (qualificação), portador (a) da CTPS n° ...., Série .....- UF, da Carteira de 
Identidade n° ......., expedida pelo(a) ................, e do CPF n° ........, residente e domiciliado (a) 
na ................................................. , doravante designado (a) CONTRATADO(A); Resolvem, 
tendo em vista o resultado do Concurso Público objeto do Edital n° 00/2014 CAU/SP, publicado 
nas datas de XX / XX / XXXX, por intermédio da CKM Serviços Ltda, firmar o presente CONTRATO 
DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SOB O REGIME DE EXPERIÊNCIA, que se regerá pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelas cláusulas e condições dispostas neste Contrato.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 Pelo presente contrato o CONTRATANTE admite o(a) CONTRATADO(A) no Quadro de 

Pessoal do CAU/SP, instituído pela Deliberação Plenária n° 01/2014, de 30 de janeiro de 
2014, para a função de ____________________.  
 

1.2 O termo inicial do contrato de trabalho é o da assinatura do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PERÍODO DE EXPERIÊNCIA  
 
2.1. O presente contrato é firmado sob a modalidade de contrato por prazo determinado sob 
o regime de experiência, cujo período de vigência será de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 
445 da CLT.  
 
2.2. No período avençado na cláusula 2.1, o CONTRATADO(A) será avaliado nos termos do 
Anexo III da Portaria Normativa CAU/SP n° 34, de 02 de julho de 2014, da qual declara o 
CONTRATADO(A) ter pleno conhecimento e ter recebido cópia da íntegra do mesmo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DA TRANSMUDAÇÃO DO CONTRATO 
 
3.1. Transcorrido o prazo de experiência, e tendo o CONTRATADO(A) obtido o Desempenho 
Global – DG mínimo de 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida, haverá a  
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transmudação do presente para contrato por prazo indeterminado, independentemente de 
novo termo.  
 
3.2. Transcorrido o prazo de experiência, e tendo o CONTRATADO(A) obtido o Desempenho 
Global – DG inferior a 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida, não haverá a 
efetivação do empregado no Quadro de Pessoal do CAU/SP, operando-se de pleno direito a 
extinção do presente Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)  
 
4.1. Em conformidade com o Edital do Concurso Público n° XX/2014 CAU/SP, Anexo II – Dos 
Requisitos e Atribuições Gerais do Cargo, são as seguintes as atribuições do(a) 
CONTRATADO(A):  
  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 
4.2. Para atendimento de implantações de melhorias de gestão e operações, as atribuições 
acima poderão sofrer alterações conforme mudanças de fluxogramas, organogramas, 
departamentalizações e outras modificações organizacionais que possam afetar o 
desenvolvimento das atividades, mas desde que compatíveis com o perfil profissional do 
CONTRATADO, respeitando os requisitos e exigências para a função. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
5.1. Os serviços serão prestados na Sede do CAU/SP e suas respectivas regionais, bem como 
nos locais onde haja atividades ou eventos do CAU/SP.  
 
5.2. Os serviços do(a) CONTRATADO(A) poderão também ser requisitados para serem 
prestados em qualquer outra localidade do Estado de São Paulo onde haja atividades ou 
eventos do CAU/SP, caso em que o CONTRATANTE custeará as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação e deslocamentos, conforme normas internas de deslocamento e 
viagens. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA JORNADA DE TRABALHO 
  
6.1. O(A) CONTRATADO(A) cumprirá a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
de segunda a sexta-feira, que, a critério do CONTRATANTE, poderá ser distribuída no intervalo 
entre 07h00 e 19h00 diariamente.  
 
6.2. Havendo necessidade dos serviços, o(a) CONTRATADO(A) poderá ser convocado(a) para 
prestar serviços extraordinários, caso em que receberá a contraprestação remuneratória 
extraordinária cabível.  
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6.2.1. O trabalho extraordinário será executado somente com expressa autorização do 
Presidente do CAU/SP ou de quem deste receber delegação para autorizá-lo, nos termos da 
Instrução Normativa RHIN nº 001, de 14 de abril de 2014.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO  
 
7.1. O CONTRATANTE pagará ao (à) CONTRATADO (A), mensalmente, a remuneração de R$ 
XXXXXXXX nos prazos fixados na legislação de regência do contrato de trabalho.  
 
7.2. A remuneração devida nos termos desta cláusula está sujeita aos acréscimos e descontos 
previstos na legislação aplicável ao contrato de trabalho.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS NORMAS DO CONTRATANTE  
 
8.1. O(A) CONTRATADO(A) compromete-se a cumprir as normas e o regulamentos do 
CONTRATANTE.  
 
8.2. O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente que é expressamente vedada utilização de 
recursos tecnológicos e de comunicação que estejam a serviço do CAU/SP para finalidades 
particulares, bem como declara estar ciente que o endereço eletrônico corporativo que lhe for 
oferecido não está sujeito ao sigilo de dados dele constantes. 
 
CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO E DA TRANSMUDAÇÃO 

9.1. O presente contrato de experiência alcançará a sua extinção no nonagésimo dia na 
hipótese do CONTRATADO(A) não atingir o Desempenho Global mínimo de 7 (sete) pontos, 
fixado na cláusula 3.1 do presente instrumento ou, ainda, será trasmudado em contrato por 
prazo indeterminado, na hipótese do CONTRATADO(A) atingir o Desempenho Global igual ou 
superior a 7 (sete) pontos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DESCONTOS  
 
10.1. Em caso de dano causado pelo(a) CONTRATADO(A) fica o CONTRATANTE autorizado a 
efetivar o desconto das importâncias correspondentes aos prejuízos, com fundamento no 
parágrafo único do art. 462 da CLT.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
11.1. As despesas com o presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias para remuneração de pessoal do CAU/SP, consignadas para o Exercício de 2014, 
Rubrica Orçamentária n° ________________________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO  
 
12.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida resultante do cumprimento deste 
contrato é o da Cidade de São Paulo, local da Sede do Conselho.  
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, que vai assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo.  
 
 
 
São Paulo, XX de XXXXX de 2014.  
 
 
 
 
 
  

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP  
     CONTRATANTE 
 

 
 
 
 
 
 

CONTRATADO 
 
 
 
 

TESTEMUNHA                                                                                    TESTEMUNHA 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE 02 DE JULHO DE 2014 

 
ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE CONVOCAÇÃO 
 

 
 
ILUSTRÍSSIMO SR.(A) 
NOME COMPLETO DO CANDIDATO 
CPF/MF Nº 

 
 

Tendo em vista a aprovação no Concurso Público de que trata o Edital XX do Concurso Público 
1/2014 – CAU/SP -  convocamos V. Sa. Para se apresentar no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo, no endereço abaixo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir 
do recebimento deste, no horário de expediente de 09:00h às 13:00h e de 14:00h às 18:00h, 
para obtenção de informações e procedimentos para o processo de admissão para o Emprego 
de ______________________ Código _____________ . 
 
 
O não comparecimento no prazo, implicará na sua eliminação automática do Concurso 
Público, sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação.  
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 
______________________________  
             NOME/FUNÇÃO 
 
 
 
LOCAL PARA APRESENTAÇÃO:  
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP  
RUA FORMOSA, 367 – 23º ANDAR – CENTRO – SÃO PAULO – SP 
CEP: 01049-911 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE  02 DE JULHO DE 2014 
ANEXO VI 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO  
DOCUMENTOS OBS

Curriculo atualizado 

Carteira Profissional - cópia da página com foto e identificação, ultimo registro profissional e 

contribuição sindical 

Original e 
cópias 

PIS ou PASEP (extrato, declaração do banco ou cartão cidadão) Original e cópia

Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (homens de 18 a 45 anos) Original e cópia

Carteira de Identidade (RG) Original e cópia

CPF Original e cópia
Título de Eleitor  Original e cópia
Certidão de Quitação de Obrigações Eleitorais Cópia

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Se exigido para a função) Original e cópia

Certificado de Conclusão de Curso com Habilitação exigida para a função Original e cópia

Carteira de Registro no Conselho de Classe (se necessário) Original e cópia

Certidão de Nascimento (solteiros) ou de Casamento. Se separado ou divorciado, apresentar 

averbação da Certidão 

Original e cópia

Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 18 anos que não exercem atividade 

remunerada) 

Original e cópia

Carteira de Vacinação dos filhos menores de sete (7) anos Original e cópia

Comprovante de Escolaridade dos filhos maiores de sete (7) anos Cópia

Dados bancários  Cópia

Comprovante de residência Cópia

Cópia do CPF do conjuge Cópia

Cópia do RG do conjuge Cópia

Declaração de Vale Transporte Modelo 1 

Declaração de dependentes para fins de IRRF Modelo 2
 

Declaração de não ter sofrido no exercício de função pública, penalidade incompatível com a 

contratação em órgão ou entidade de Administração Pública 

Modelo 3
 

Foto 3X4 1

Certidões Negativas de Distribuição de Ações Criminais perante as Justiças Estadual e Federal Originais

Declaração de não acumulação de função, cargo ou emprego público Modelo 4
 

Declaração de bens e valores, conforme Lei 8.429/92 (Cópia da Declaração de IRRF ou 

formulário (anexo) preenchido) 

Cópia ou
Modelo 5 

Atestado Médico Admissional em clínica credenciada pelo CAU/SP Guia a ser 
retirada no RH 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/SP N° 034, DE 02 DE JULHO DE 2014 

 
ANEXO VII 

MODELO DE CARTA DE DESISTÊNCIA 
 

 
Ao  
 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP)  
 
A/C: Sr:  
 
 
Prezado,   
 
Eu, NOME COMPLETO, portador Carteira de Identidade n° ...., expedida pelo(a) ........., e do CPF 
n° ............., residente no(a) _______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
declaro para os devidos fins que não tenho interesse de assumir o emprego de 
_________________________________________ para o qual fui aprovado no Concurso 
Público objeto do Edital n° X/2014, pelo que renuncio ao direito de preferência. 
  
 
São Paulo,  XX  de _______________de 2014.  
 
 
____________________________________ 
Nome 
RG 
CPF 
 
 
 
 
 
 

LOCAL PARA ENTREGA DA CARTA DE DESISTÊNCIA: 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO – CAU/SP  
RUA FORMOSA, 367 – 23º ANDAR – CENTRO – SÃO PAULO – SP 
CEP: 01049-911 
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PORTARIA CAU/SP Nº 035/2014, de 08 de julho de 2014. 

 

NOMEIA FUNCIONÁRIOS PARA A 
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO 
PREGOEIRO, RELATIVA AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 019/2014, PREGÃO 
PRESENCIAL SRP Nº 013/2014 . 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das 
atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 12.378/2010, e ainda com 
fundamento nas disposições contidas no artigo 21º, alínea “e”,22º, alínea “o”, 27º, 
alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando a faculdade legal da adoção da modalidade de pregão, inclusive por 
meio de recursos da tecnologia da informação (“pregão eletrônico”) para a aquisição 
de bens e serviços mediante licitação, na forma das disposições próprias da Lei 
Federal nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005; 

 

• Considerando o disposto na Portaria CAU/SP nº 25/2013, de 25 de outubro de 2013, 
alterada pela Portaria CAU/SP nº 32/2014, de 28 de abril de 2014, que autorizou a 
adoção de modalidade pregão no CAU/SP, bem como nomeou os funcionários para 
as funções de pregoeiro e equipe de apoio; 

• Considerando a complexidade do objeto da licitação constante do Processo 
Administrativo CAU/SP nº 019/2014, pregão presencial SRP nº013/2014, para a 
aquisição de dispositivos móveis portáteis para comunicação de dados através da 
internet ou rede de dados de operadoras de telefonia celular e tela sensível ao toque, 
bem como de chips de comunicação da operadora de celular compatível ao 
dispositivo, que exige a participação e auxílio na análise e julgamento das propostas 
de técnicos especializados no objeto mencionado, 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º: Nomear, para composição da Equipe de Apoio à Sessão de Pregão Presencial 
nº 013/2014 em razão do Processo Administrativo nº 019/2014 os funcionários abaixo 
designados: 

EQUIPE DE APOIO: 

MARIA CÉLIA FONSECA – CPF/MF nº 131.419.508-57 – Analista de TI; 

SALOMÃO BARTHOLOMEU – CPF/MF nº 092.176.098-11 – Técnico de TI; 

TATIANE YONAMINE – CPF/MF nº 359.919.048-69 – Assistente Administrativa; 
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Artigo 3º - As nomeações ora realizadas são específicas para atendimento do Processo 
Administrativo nº 019/2014, Pregão Presencial SRP nº 013/2014, perdendo seu efeito, 
após o encerramento da sessão, momento no qual a presente Portaria estará 
automaticamente revogada. 

Artigo 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    

São Paulo, 08 de julho de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 036/2014, de 31 de julho de 2014. 

 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das 
atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 12.378/2010, e ainda com 
fundamento nas disposições contidas no artigo 22º, alínea “o” do Regimento Interno do 
CAU/SP, e ainda, 

• Considerando a necessidade de assegurar a mais absoluta lisura do processo 
eleitoral para a renovação dos mandatos de Conselheiros Estaduais, Conselheiro 
Federal e Representante das Instituições de Ensino; 

• Considerando a totalidade das diretrizes e princípios contidos na Resolução nº 
81/2014 do CAU/BR; 

• Considerando as decorrências da Lei Eleitoral geral do país e das Resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral, 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º: É vedado aos Conselheiros Estaduais, titulares e suplentes, integrantes da 
Diretoria Executiva, inclusive os Diretores Adjuntos, membros de Comissão, 
Permanentes ou Especiais, membros de Grupos de Trabalhos, conselheiros ou não, 
gerentes, coordenadores de área e empregados do CAU/SP em geral, fazer uso de 
qualquer espécie de recurso material ou imaterial deste Conselho para finalidade 
eleitoral, em especial, a utilização de telefone fixo e celular, computadores, e-mail, 
papéis timbrados, dependências físicas, veículos automotores e, ainda, a inserção de 
qualquer espécie de propaganda nos meios de comunicação oficiais deste Conselho. 

Artigo 2º - Na hipótese de violação do disposto no Artigo 1º, o infrator responderá civil 
e criminalmente, para além da abertura do respectivo procedimento administrativo, o 
qual, na hipótese de tratar-se de empregado do Conselho, poderá resultar na demissão 
por justa causa do infrator e, ainda, tratando-se de Conselheiro, resultar no 
encaminhamento ao Plenário, da respectiva destituição. 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    

São Paulo, 01 de agosto de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 037/2014, de 01 de agosto de 2014. 

 

Veda a exportação e divulgação, 
parcial ou total, dos dados constante 
do banco de dados do CAU e dá 
outras providências. 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no 
uso das atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 
12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no artigo 22º, 
alínea “o” do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando o disposto no artigo 5º, X e XII da Constituição Federal que 
trata da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das pessoas e do sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas; 

• Considerando o disposto no artigo 5º, XXXIII do mesmo diploma legal que 
obriga a Administração Pública ao sigilo das informações quando este for 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

• Considerando o disposto nos artigos 4º, IV e 6º, III da Lei 12.527/2011 que 
determinam aos órgãos e entidades do poder público assegurar a proteção 
da informação sigilosa e da informação pessoal; 

• Considerando ainda, que este Conselho Profissional, por imposição legal, 
divulga os dados constantes em seu banco de dados, apenas por ordem 
judicial e para fins de investigação criminal; 

 
RESOLVE: 

Artigo 1º - É vedado aos Conselheiros Estaduais, titulares e suplentes, 
integrantes da Diretoria Executiva, inclusive os Diretores Adjuntos, membros de 
Comissão, Permanentes ou Especiais, membros de Grupos de Trabalhos, 
conselheiros ou não, gerentes, coordenadores de área e empregados do 
CAU/SP em geral, exportar e divulgar, parcial ou totalmente, os dados 
constantes do banco de dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sejam 
eles físicos ou digitais, de pessoas físicas ou jurídicas registradas neste 
Conselho Profissional. 

Artigo 2º - A extração e divulgação dos dados só é permitida para fins de 
atendimento a ordens judiciais, expedidas pelo juiz competente, intimações 
relativas a processos criminais e ainda para atendimento à requisição do 
Ministério Público. 
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Artigo 3º - Na hipótese de violação do disposto nos artigos antecedentes, o 
infrator responderá civil e criminalmente, para além da abertura do respectivo 
procedimento administrativo, o qual, na hipótese de tratar-se de empregado do 
Conselho, poderá resultar na demissão por justa causa do infrator e, ainda, 
tratando-se de Conselheiro, resultar no encaminhamento ao Plenário, da 
respectiva destituição. 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    

São Paulo, 01 de agosto de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 

 

[ 116 ]  

   PORTARIA CAU/SP Nº 037/2014



 

Portaria CAU/SP nº 038/2014 - Página 1 de 2 
 

PORTARIA CAU/SP Nº 038/2014, de 04 de agosto de 2014. 

 

Altera a Portaria CAU/SP nº 025/2013, de 
25 de outubro de 2013, e sua alteração que 
autorizaram a adoção de modalidade pregão 
no CAU/SP, bem como nomearam os 
funcionários para as funções de pregoeiro e 
equipe de apoio. 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das 
atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 12.378/2010, e ainda com 
fundamento nas disposições contidas no artigo 21º, alínea “e”,22º, alínea “o”, 27º, 
alíneas “c”, “d” e “e”, 28 e 29 Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando a faculdade legal da adoção da modalidade de pregão, inclusive por 
meio de recursos da tecnologia da informação (“pregão eletrônico”) para a 
aquisição de bens e serviços mediante licitação, na forma das disposições próprias 
da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005; 
 

• Considerando o disposto na Portaria CAU/SP nº 25, de 25 de outubro de 2013, que 
autorizou a adoção de modalidade pregão no CAU/SP, bem como nomeou os 
funcionários para as funções de pregoeiro e equipe de apoio; 
 

• Considerando o disposto na Portaria CAU/SP nº 32, de 29 de maio de 2014, que 
alterou a Portaria CAU/SP nº 25/2013 no que diz respeito a composição da Equipe 
de Apoio; 
 

• Considerando o término do contrato de trabalho de alguns dos integrantes da 
equipe de apoio constituída na Portaria CAU/SP nº 32/2014 e a contratação dos 
funcionários advindos do Concurso Público realizado pelo CAU/SP para composição 
de seu quadro funcional efetivo; 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º: Nomear os seguintes funcionários para a FUNÇÃO DE PREGOEIRO e, ainda, 
para a composição da EQUIPE DE APOIO: 

PREGOEIROS: 

MACIEL LUIS DOS SANTOS SILVA – Técnico Administrativo; 

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI – Assessor Administrativo; 
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EQUIPE DE APOIO: 

GISELE GOMES DE VITTO – Assistente Executiva; 

ANA PAULA FAVA DE SOUZA – Assistente Administrativa; 

THAIS KAROLINY OLIVEIRA MENDONÇA RODRIGUES – Assistente 
Administrativa. 

Artigo 2º - Ao pregoeiro e à equipe de apoio, na forma da legislação vigente, são 
atribuídas as seguintes tarefas e atividades: recebimento de propostas e lances, a análise 
da sua aceitabilidade e a sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 
objeto ao licitante vencedor, observadas as disposições do artigo 11º do Decreto 
5.450/2005.  

Artigo 3º - As nomeações ora realizadas perdurarão pelo período de um ano, contado da 
data da assinatura desta, admitidas eventuais reconduções, mediante Portarias próprias 
para essa finalidade. 

Artigo 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

    São Paulo, 04 de agosto de 2014. 

 

AFONSO CELSO BUENO MONTEIRO 

PRESIDENTE DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 039/2014, de 11 de agosto de 2014. 

 

NOMEIA FUNCIONÁRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE 
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NOS TERMOS DO ARTIGO 15 DA 
IN Nº 04/2013 DO CAU/SP. 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das atribuições legais 
previstas no artigo 35, inciso III, da Lei nº 12.378/2010, e ainda com fundamento nas disposições contidas no 
artigo 22, “b” e “o” e 23, “a”, do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda, 

• Considerando as disposições contidas no artigo 15, da Instrução Normativa nº 04/2013 que determina a 
nomeação de comissão para a instauração de sindicância, para apuração de fatos e responsabilidades nos 
casos de acidentes, furto ou roubo de veículos do CAU/SP; 
 

• Considerando o evento ocorrido em 21/07/2014, com um dos veículos do CAU/SP, que originaram a 
lavratura do B.E.O nº 954830/2014; 

 
• Considerando a abertura do Processo Administrativo de Sindicância nº 001/2014. 

 
 

RESOLVE: 

Artigo 1º: Nomear, para composição da Comissão de Sindicância, relativa a apuração de fatos e 
responsabilidades no Processo Administrativo de Sindicância nº 001/2014, os funcionários abaixo designados: 

ELIANE GONZALEZ – CPF/MF nº 051.880.798-36; 

WILTON JADHER NICOCHELLI – CPF/MF 383.962.148-83; 

MARCELO GONZALEZ GIMENES – CPF/MF nº 163.612.578-60; 

 

Artigo 3º - As nomeações ora realizadas são específicas para atendimento do Processo Administrativo nº 
001/2014, perdendo seu efeito, após o encerramento do mesmo, momento no qual a presente Portaria estará 
automaticamente revogada. 

Artigo 4º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

São Paulo, 11 de agosto de 2014. 

 

GUSTAVO RAMOS MELO 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CAU/SP 
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PORTARIA CAU/SP Nº 040, de 11 de agosto de 2014. 
 

Altera a Portaria CAU/SP nº 026, de 04 de 
dezembro de 2013. 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo-CAU/SP, no uso das 
atribuições legais previstas no artigo 35, inciso III da Lei 12.378/2010, artigo 22, alíneas 
“o” e “s” do Regimento Interno do CAU/SP, e ainda,  
 

• Considerando a necessidade de efetuar os procedimentos licitatórios, conforme 
determina a Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8893/94; 

 
• Considerando as atribuições prevista no artigo 59, do Regimento Interno do 

CAU/SP, que prevê a criação de Comissões Especiais; 
 

• Considerando o disposto no artigo 51 da Lei de Licitações, que prevê a constituição 
de Comissões Permanentes e Temporárias de Licitação;  
 

• Considerando o término do contrato de trabalho de alguns dos integrantes da 
Comissão de Licitação instituída pela Portaria CAU/SP nº 26/2013 e a contratação 
dos funcionários advindos do Concurso Público realizado pelo CAU/SP para 
composição de seu quadro funcional efetivo; 
 

RESOLVE: 
Artigo 1º: Alterar a constituição da Comissão Especial Temporária de Licitações do 
CAU/SP, nos termos da Lei 8.666/93, nomeando-se os seguintes Membros Efetivos: 
 
1 - GERSON GERALDO MENDES FARIA – CPF/MF nº 081.218.338-09  
2 – JOÃO CARLOS CORREIA – CPF/MF nº 100.104.178-00      
3 – MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI – CPF/MF nº 072.348.098-21 
 
Parágrafo único: No caso de impedimento ou ausência dos membros acima, são 
nomeados os Membros Substitutos ora designados, os quais poderão substituir os 
membros efetivos, independentemente da ordem de nomeação; 
 
1 - SILVIO ANTONIO DIAS -  CPF/MF nº 038.034.388-61 
2 – LUCIANA RANDO DE MACEDO BENTO -  CPF/MF nº 167.849.588-37 
3 - GISELE GOMES DE VITTO -  CPF/MF nº 320.583.338-45   
 
Artigo 2º: A Comissão de Licitação tem como função receber, examinar e julgar todos os 
documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes e às licitações nas 
modalidades concorrência, tomada de preços e convite. 
 
Artigo 3º: Os membros nomeados para a Comissão de Licitação deverão tomar ciência 
do disposto na lei n.º 8666/93 e alterações da lei nº 8893/94, especialmente, nos termos 
do artigo 51 e seus parágrafos. 
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Artigo 4º: Esta Comissão terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
Artigo 5º: A presente Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

 
 

São Paulo, 11 de Agosto de 2014. 

 

 

GUSTAVO RAMOS MELO 

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CAU/SP 
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PORTARIA NORMATIVA N° 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012 
 

Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de 
suprimento de fundos no âmbito do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
competências que lhe confere o art. 29, Inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010; 
 
Considerando o disposto nos artigos 47 e 48 do Regimento Geral Provisório do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); 
 
Considerando a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 3, do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), realizada nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2012; 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° A concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos no âmbito do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) observarão as disposições desta Portaria. 
 
Art. 2° Compreende-se por suprimento de fundos a modalidade de pagamento de despesa que por sua 
característica e excepcionalidade pode ser realizada sem subordinar-se ao processo normal de execução 
orçamentária e financeira, sempre precedida de empenho em dotação própria da despesa a realizar, 
consistindo na entrega de numerário a agente do órgão, a critério e sob inteira responsabilidade do 
ordenador de despesa.  
 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo considera-se:  
 
I – Empenho, ato baixado pela autoridade competente que cria para o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) obrigação de pagamento, não podendo exceder ao limite dos créditos 
concedidos e nem ao prazo de aplicação determinado;  
 
II – Ordenador de Despesa, pessoa responsável pela gestão dos recursos do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), de cujos atos resultem a emissão de autorização de concessão do 
suprimento de fundos e consequentemente a autorização de pagamentos.  
 
Art. 3° Podem ser realizadas pelo regime de suprimento de fundos as seguintes despesas:  
 
I – com serviços extraordinários e urgentes, que não permitam embaraços que retardem a execução de 
um ato;  
 
II – que devam ser pagas em lugar distante da sede, desde que não se possa subordinar ao regime 
normal de pagamento;  
 
III – miúdas e de pronto pagamento, na sede do próprio CAU/BR e nos locais em que ele esteja 
temporariamente instalado ou em funcionamento;  
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IV – com a conservação de bens móveis e imóveis, quando a demora na realização do pagamento possa 
afetar o funcionamento do CAU/BR ou de equipamento, materiais e utilidades imprescindíveis a sua 
atividade;  
 
V – com combustíveis, materiais e serviços para a conservação de veículos quando em viagem a serviço, 
fora da sede.  
 

CAPÍTULO II 
DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO 

 
Art. 4° O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) concederá suprimento de fundos aos 
agentes que mantenham relação de emprego com o CAU/BR e que atendam, simultaneamente, às 
seguintes condições:  
 
I – não estejam em atraso na prestação de contas de suprimento de fundos anterior;  
 
II – não sejam responsáveis por dois suprimentos de fundos; 
 
III – não tenham tido prestação de contas total ou parcialmente impugnada, e nem lhes sejam 
imputados desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo para o CAU/BR;   
 
IV – não sejam formalmente responsáveis pela guarda ou utilização do material de consumo a ser 
adquirido, salvo quando não houver no setor outro agente; e 
 
V – não tenham sido declarados em alcance e nem estejam respondendo a inquérito administrativo.  
 
Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo ordenador de despesa no ato de 
concessão, poderá ser concedido suprimento de fundos aos conselheiros do CAU/BR, aplicando-se a 
estes as mesmas condições previstas no caput deste artigo. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PRESSUPOSTOS E DA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO 

 
Art. 5° São pressupostos para habilitação dos pedidos de suprimento de fundos:  
 
I – atendimento, pelo empregado ou conselheiro, das condições indicadas no art. 4° antecedente; 
 
II – encaminhamento prévio, com pelo menos cinco dias de antecedência, ao ordenador de despesa, da 
solicitação de concessão de suprimento de fundos (Anexo I), que deverá indicar: 
 
a) o valor do suprimento de fundos, em algarismos e por extenso;  
b) o nome e ocupação do agente ao qual deverá ser feito o adiantamento;  
c) a dotação orçamentária pela qual correrão as despesas e o respectivo exercício financeiro;  
d) o período de realização, tanto quanto possível, das despesas a que se destina o adiantamento;  
e) o prazo para prestação de contas do suprimento de fundos.  
 
Art. 6° As solicitações de suprimentos de fundos serão avaliadas no prazo do inciso II do artigo anterior 
para verificar se o empregado ou conselheiro atende às condições que o habilitam ao recebimento do 
suprimento; em caso negativo a solicitação não deverá ser autorizada pelo ordenador de despesa até 
que se façam as correções necessárias que motivaram o impedimento.  
 
Art. 7° Configurando-se a habilitação do empregado ou conselheiro ao recebimento do suprimento de 
fundos, e desde que este seja autorizado pelo ordenador de despesa, será emitida a nota de empenho 
em dotação própria e creditado o numerário na conta corrente de movimentação do recurso do 
suprido. 
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Parágrafo único. O suprido emitirá recibo do valor creditado e firmará termo de responsabilidade pela 
guarda e boa aplicação do numerário recebido. 
 
Art. 8° As despesas executadas via suprimento de fundos devem respeitar os estágios da despesa 
pública: empenho, liquidação e pagamento.  
 

CAPÍTULO IV 
DA CONCESSÃO E DO VALOR 

 
Art. 9° A concessão de suprimento de fundos, que somente ocorrerá para realização de despesa de 
caráter excepcional, conforme disciplinado pelo art. 45 do Decreto Federal n° 93.872, de 23 de 
dezembro de 1986, fica limitada a:  
 
I – 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” do inciso “I” do art. 23, da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, para execução de obras e serviços de engenharia;  
 
II – 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea “a” do inciso “II” do art. 23, da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, para outros serviços e compras em geral.  
 
Art. 10. Ficam estabelecidos, nos termos da Portaria n° 95, de 19 de abril de 2002, do Ministério da 
Fazenda, os seguintes valores-limites máximos por nota fiscal: 
 
I – equivalente a 5% (cinco por cento) do valor obtido na aplicação do inciso “I” do artigo anterior, para 
execução de obras e serviços de engenharia; 
 
II – equivalente a 5% (cinco por cento) do valor obtido na aplicação do inciso “II” do artigo anterior, para 
despesas de pequeno vulto, no caso de compras e outros serviços. 
 
Parágrafo único. Os limites a que se refere este artigo são o de cada despesa, vedado o fracionamento 
de despesa ou do documento comprobatório.  
 

CAPÍTULO V 
DA APLICAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Art. 11. O responsável pela gestão do suprimento de fundos – o suprido – deverá observar os seguintes 
procedimentos e condições para validação da despesa:  
 
I – aplicar os recursos estritamente nos elementos de despesas solicitados, e dentro do prazo de 
aplicação do suprimento de fundos;  
 
II – não permitir que o valor de cada despesa do suprimento de fundos seja superior ao determinado no 
art. 10 desta Portaria; 
  
III – não fracionar a despesa para caracterizar o atendimento do item anterior;  
 
IV – exigir o preenchimento correto e sem rasuras de todos os campos da nota fiscal ou documento 
fiscal equivalente, que deverá, obrigatoriamente, conter os seguintes dados: nome e CNPJ do CAU/BR, 
data de emissão, descrição do produto ou serviço adquirido, valores unitário e total, quilometragem e 
placa do veículo quando se tratar de despesa de abastecimento; 
 
V – o cupom fiscal só terá validade se emitido em nome do CAU/BR e com o respectivo CNPJ;  
 
VI – verificar atentamente a data de validade da nota fiscal;  
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VII – antes de efetuar o pagamento observar o segundo estágio da despesa pública, ou seja, a 
liquidação, que é a verificação do direito adquirido pelo credor, atestando na nota fiscal ou no 
documento fiscal equivalente que o material foi entregue ou o serviço realizado;  
 
VIII – são admitidos como comprovantes de despesas, além da nota fiscal e do cupom fiscal, a fatura e o 
recibo, que no caso deverão ser emitidos em nome do CAU/BR e seu preenchimento sem rasuras e pelo 
valor total do bem adquirido ou serviço prestado;  
 
IX – todos os documentos comprovantes das despesas realizadas devem estar quitados.  
 
Art. 12. O prazo máximo para utilização dos recursos adquiridos via suprimento de fundos é de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data do ato da concessão do suprimento.  
 
Parágrafo único. O prazo para prestação de contas é de até 5 (cinco) dias, contados a partir do primeiro 
dia após o prazo de utilização do suprimento. 
 
Art. 13. Somente serão admitidos documentos de despesas realizadas em data igual ou posterior a do 
recebimento do suprimento de fundos, respeitados os limites previstos no art. 10 desta Portaria e até o 
quantitativo recebido pelo suprido.  
 
Art. 14. Ao ordenador de despesa e ao suprido é vedado transferir o suprimento de fundos a outro 
empregado ou conselheiro, alheio ao ato concedente original.  
 
Art. 15. A concessão de suprimento de fundos entregue no último mês do exercício financeiro será 
contabilizada em 31 de dezembro, reconhecendo-se o valor total concedido como despesa, tendo como 
contrapartida conta do grupo despesa de suprimento de fundos a comprovar.  
 
§ 1° A prestação de contas da importância concedida nos termos deste artigo deverá ser apresentada, 
impreterivelmente, até o dia 15 de janeiro do exercício subseqüente.  
 
§ 2° Existindo saldo a recolher, objeto da prestação de contas conforme parágrafo anterior, será este 
reconhecido como receita.  
 
Art. 16. A prestação de contas da aplicação do suprimento de fundos, nos prazos do parágrafo único do 
art. 12 ou do § 1° do art. 15, será composta de:  
 
I – cópia do ato de concessão;  
 
II – cópia da nota de empenho da despesa;  
 
III – comprovante das despesas realizadas emitido em nome do CAU/BR, sem rasuras e datado de 
acordo com o período de aplicação do suprimento de fundos;  
 
IV – comprovante do saldo credor não utilizado, representado pelo depósito bancário, se for o caso; e 
 
V – balancete da despesa (Anexo II) que irá encapando a competente prestação de contas.  
 
§ 1° O ordenador de despesa encaminhará a prestação de contas à Contabilidade do CAU/BR, que 
examinará, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os documentos de despesa sob o aspecto legal e 
aritmético e emitirá parecer técnico do exame procedido.  
 
§ 2° Existindo qualquer irregularidade na prestação de contas apresentada o responsável será notificado 
para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o ato impugnado, ou recolher a importância devida.  
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§ 3° Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, novo parecer técnico será emitido e encaminhado 
junto com a prestação de contas à Diretoria do CAU/BR, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para 
julgamento.  
 
§ 4° Julgadas as contas, essas serão devolvidas para a Contabilidade do CAU/BR para proceder a baixa da 
responsabilidade do suprido, ou debitá-lo pelas importâncias contadas irregulares.  
 
Art. 17. O recolhimento do saldo do suprimento de fundos será feito na conta do CAU/BR e 
acompanhará a prestação de contas.  
 
Art. 18. A Contabilidade do CAU/BR manterá em dia os registros individualizados de todos os 
responsáveis por suprimento de fundos, de forma a exercer perfeito controle dos prazos para respectiva 
prestação de contas nos termos do art. 16 desta Portaria. 
 
Art. 19. Caso os prazos do art. 12, parágrafo único ou art. 15, § 1° não sejam cumpridos, a Contabilidade 
do CAU/BR informará o ordenador de despesa, que dentro de 5 (cinco) dias determinará a abertura de 
procedimento de apuração da omissão no dever de prestar contas, sem prejuízo de punição disciplinar, 
conforme o caso.  
 
Art. 20. Os pagamentos efetuados via suprimento de fundos não serão submetidos às disposições da 
Instrução Normativa n° 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
Art. 21. É vedada a aquisição de material permanente via suprimento de fundos.  
 
Parágrafo único. Em caso de dúvida na aquisição de algum material quanto à classificação de sua 
natureza se consumo ou permanente, deverá ser realizada consulta formal antes de sua aquisição ao 
setor de patrimônio ou o equivalente do CAU/BR.  
 
Art. 22. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pelo Plenário do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, após parecer técnico sobre a matéria.  
 
Art. 23. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012 

ANEXO I 
 

 
CAU/BR SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 

 
 

 
NOME DO RESPONSÁVEL 
 

CPF: Cargo/Função Matrícula 
   
CONDIÇÕES 

Valor Concedido Prazo de Aplicação Prazo para Comprovação 
R$   
ELEMENTO DE DESPESA 
Código  Classificação Valor 
   
FINALIDADE: 
 
 
 
 
DATA: ASSINATURA DO CHEFE IMEDIATO DO SUPRIDO: 

 
 
 

DATA:  AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS: 
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PORTARIA NORMATIVA N° 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012 
ANEXO II 

 
CAU/BR 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NÚMERO 
 

IDENTIFICAÇÃO  
NOME DO RESPONSÁVEL: CARGO/FUNÇÃO 
  

CÓDIGO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO VALOR 
   

 
ITEM 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 

VALOR 
ENTRADA SAÍDA 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
DATA: 
 
 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO DE FUNDOS: 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR
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 8 de 8 

PORTARIA NORMATIVA N° 1, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012 
ANEXO III 

 
 

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 
Teto modalidade convite: R$ 150.000,00  
 

 
COMPRAS/SERVIÇOS EM GERAL 

 
Teto modalidade convite: R$ 80.000,00  

Valor máximo do 
Suprimento 

Valor máximo por 
Nota Fiscal 

Valor máximo 
do Suprimento 

Valor máximo por 
Nota Fiscal 

 
R$ 7.500,00 

 
R$ 375,00 

 
R$ 4.000,00 

 
R$ 200,00 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR
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PORTARIA NORMATIVA Nº 3, DE 2 DE ABRIL DE 2012 
 

Regulamenta a utilização, manutenção e guarda 
dos computadores portáteis no âmbito do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
CAU/BR e dá outras providências. 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
e o art. 32, inciso XII do Regimento Geral Provisório do CAU/BR; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° A utilização, manutenção, guarda e responsabilidade dos computadores portáteis 
(notebook ou laptops) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) regem-se 
pelas normas estabelecidas nesta Portaria Normativa. 
 
Art. 2° Os computadores portáteis serão de uso, na sede do CAU/BR ou fora dela, pelos 
Conselheiros, Diretoria Geral, Gerências, Assessorias e outros colaboradores (empregados). 
 
§ 1° O Conselheiro, após o fim do mandato, o Diretor ou Diretora Geral, o Gerente e o 
Assessor ou Assessora, após sua respectiva exoneração, deverão devolver o computador 
portátil à Gerência Técnica no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
 
§ 2° A autorização para colaboradores (empregados) utilizarem os computadores portáteis 
deverá ser feita de forma expressa pela chefia imediata. 
 
§ 3° O colaborador (empregado) que utilizar o computador portátil fora da sede do CAU/BR 
deverá proceder à devolução: 
 
I – imediatamente, quando requisitado pela chefia imediata; ou 
II – quando do desligamento do CAU/BR, no prazo de um dia útil. 
 
Art. 3° O computador portátil do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
será utilizado exclusivamente no interesse do serviço, sendo vedado o uso particular do 
equipamento. 
 
§ 1° Fica condicionada a entrega do computador portátil à assinatura do Termo de Posse e 
Responsabilidade, previsto no Anexo I desta Portaria Normativa. 
 
§ 2° Entende-se por uso particular toda e qualquer atividade estranha às atribuições do 
CAU/BR, tais como mantença de fotos, arquivos de música e similares. 
 
Art. 4° É vedada a instalação de programas de computador (softwares) de qualquer tipo de 
licença não autorizados previamente pela Gerência Técnica. 
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Art. 5° Cabe ao usuário do computador portátil a guarda e responsabilidade pelo 
equipamento, devendo zelar pelo seu perfeito estado de conservação e integridade, salvo 
marcas de uso. 
 
§ 1o Em caso de qualquer problema técnico referente ao computador portátil (hardware) ou 
aos programas de computador (softwares), o usuário deverá, imediatamente, encaminhar o 
equipamento à Gerência Técnica do CAU/BR. 
 
§ 2° É vedado ao usuário desinstalar ou inabilitar programas de computador de proteção, tais 
como antivírus, firewall e similares. 
 
Art. 6° A cada 180 (cento e oitenta) dias, ou quando necessário, conforme a Política de 
Tecnologia da Informação do CAU/BR, para a atualização de softwares, o computador portátil 
deverá ser entregue à Gerência Técnica, que efetuará a manutenção corretiva e preventiva 
dos computadores portáteis, efetuando a manutenção lógica e física bem como correção de 
eventuais danos ou problemas. 
 
Parágrafo único. O computador portátil que apresentar problemas mais graves, que não 
possam ser solucionados pela equipe técnica da Gerência Técnica, deverão ficar sob a guarda 
desta que encaminhará o equipamento para assistência técnica especializada, onde serão 
respeitados os prazos contratuais de atendimento e solução dos problemas. 
 
Art. 7° É vedada a retirada, instalação, alteração ou troca de peças ou partes internas do 
computador portátil e, principalmente, não deve ser efetuada a abertura do computador 
portátil. 
 
Art. 8° Periféricos de conexão externa tais como câmeras, pendrives e projetor de multimídia 
poderão ser instalados ao computador portátil, devendo, todavia, o usuário zelar sempre pelo 
correto uso para evitar danos ao computador portátil e ao periférico. 
 
Art. 9° O detentor ou usuário de computador portátil deverá ressarcir qualquer custo arcado 
pelo CAU/BR decorrente de extravio ou de dano, resultante de ato comissivo ou omissivo, 
doloso ou culposo, salvo os casos de furto qualificado ou roubo. 
 
Art. 10. Os computadores portáteis em uso por colaboradores (empregados) não poderão ser 
retirados da sede do CAU/BR, sendo a guarda de responsabilidade das respetivas chefias. 
 
Art. 11. Caberá a Gerência Técnica bloquear sites e serviços da internet que ofereçam risco ou 
de conteúdo estranho às atribuições do CAU/BR. 
 
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 3/2012
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PORTARIA NORMATIVA Nº 3, DE 2 DE ABRIL DE 2012 
ANEXO I 

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE 
 
 
Por este termo o(a) signatário(a) abaixo identificado(a) recebe o equipamento identificado e 
declara ciência do conteúdo da Portaria Normativa n° 3, de 2 de abril de 2012, que 
regulamenta a utilização, manutenção e guarda dos computadores portáteis no âmbito do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 
Usuário responsável: 

CPF: 

Cargo: [  ] Conselheiro    [  ] Diretoria Geral    [  ] Gerências    [  ] Assessorias 

Computador portátil (modelo): 

Número do patrimônio: 

Service TAG: 

Chave windows: 

Descrição: 

Observações: 

 
Declaro que o bem patrimonial acima especificado está sob a minha guarda e 
responsabilidade. 

 
 

Brasília,        de                            de 2012. 
 
 

USUÁRIO RESPONSÁVEL 
 
Devolvido em:        /        /        
 
 
Recebido pelo Gerente Técnico 
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PORTARIA NORMATIVA N° 4, DE 19 DE ABRIL DE 2012 
  

Institui gratificação de função pelo exercício das 
atividades de secretaria da Presidência do CAU/BR e 
dá outras providências. 
  

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e 
o art. 32, inciso VI do Regimento Geral Provisório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), e considerando a deliberação favorável do Conselho Diretor em reunião havida 
nesta data; 
  
RESOLVE:  
 
Art. 1° Fica instituída, no âmbito do Quadro Provisório de Pessoal do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a gratificação de função pelo desempenho das atividades de 
secretaria da Presidência, no valor de R$ 1.525,00 (mil e quinhentos e vinte e cinco reais). 
 
Art. 2° A gratificação de que trata esta Portaria será paga, em acréscimo à remuneração 
ordinária, ao funcionário ou funcionária que exercer as atividades de secretaria da Presidência do 
CAU/BR. 
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor nesta data, sendo seus efeitos contados a partir de 1° de abril 
de 2012. 
 

Brasília, 19 de abril de 2012. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 15, DE 20 DE JUNHO DE 2013. 
 
 

Regulamenta o pagamento adiantado de parcela 
do décimo terceiro salário, no exercício de 2013, 
aos empregados do CAU/BR, e dá outras 
providências. 

 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70, incisos I e XXXVII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 
33, de 6 de setembro de 2012; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° O pagamento adiantado de parcela do décimo terceiro salário, aos empregados do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício de 2013, regula-se 
pelo disposto nesta Portaria Normativa. 
 
Art. 2° O adiantamento de que trata esta Portaria Normativa será concedido a todos os 
empregados do CAU/BR, independentemente de solicitação. 
 
Art. 3° O pagamento adiantado da parcela do décimo terceiro salário corresponderá a 40% 
(quarenta por cento) do salário do empregado e será pago juntamente com o salário do mês 
de junho de 2013. 
 
Parágrafo único.  Os tributos incidentes sobre o décimo terceiro salário, de responsabilidade 
do empregado, serão descontados por ocasião do pagamento da segunda parcela do décimo 
terceiro salário, a qual que será paga nos prazos e condições da legislação própria. 
 
Art. 4° Não será pago o adiantamento da parcela do décimo terceiro salário aos empregados 
que estejam cumprindo período de experiência do contrato de trabalho. 
 
Art. 5° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data. 
 

Brasília, 20 de junho de 2013. 
 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 16, DE 29 DE JULHO DE 2013. 

 
Regulamenta a realização e a compensação do 
trabalho extraordinário pelos empregados do 
CAU/BR e dá outras providências. 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70, incisos I e XXXVII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 
33, de 6 de setembro de 2012; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° A realização de trabalho extraordinário, pelos empregados do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), regula-se pelo disposto nesta Portaria 
Normativa. 
 
Art. 2° A realização de trabalho extraordinário de que trata esta Portaria Normativa depende 
de solicitação em que conste a justificação quanto a sua necessidade, com indicação: 
 
a) das atividades a serem executadas; 
 
b) das pessoas incumbidas da realização; 
 
c) dos dias e horários da sua realização; 
 
d) da impossibilidade de realização do trabalho no horário normal. 
 
Art. 3° A solicitação de que trata o art. 2° ficará a cargo: 
 
I - do coordenador da comissão interessada, no caso de trabalho extraordinário a ser 
realizado por assessores e assistentes das comissões; 
 
II - do gerente ou assessor-chefe responsável pela gerência ou assessoria interessada. 
 
Parágrafo único. As solicitações de trabalho extraordinário serão encaminhadas: 
 
I - nos casos do inciso I do caput, ao Presidente do CAU/BR, por intermédio do assessor 
responsável pela coordenação das Assessorias de Comissões; 
 
II - nos casos do inciso II do caput, ao Presidente do CAU/BR, por intermédio do Gerente 
Geral. 
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Art. 4° O trabalho extraordinário não poderá ser realizado sem antes ter sido expressamente 
autorizado pelo Presidente do CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente motivados, o Gerente Geral do 
CAU/BR poderá autorizar a realização do trabalho extraordinário, caso em que deverá 
submeter essa decisão à ratificação do Presidente do CAU/BR. 
 
Art. 5° Ressalvados os casos excepcionais em que não seja possível a compensação de 
horário, todo trabalho extraordinário será compensado com igual período de folgas a ser 
concedido ao empregado que tiver trabalhado nessas condições, respeitadas as disposições 
do art. 6° seguinte. 
 
Art. 6° A compensação de horas trabalhadas em regime de trabalho extraordinário atenderá 
ao seguinte: 
 
I - o trabalho extraordinário deverá ser compensado com o correspondente número de 
horas de folga até o último dia do mês subsequente ao da sua realização; 
 
II - o gerente ou assessor-chefe responsável pela gerência ou assessoria interessada ou o 
assessor responsável pela coordenação das Assessorias de Comissões informará à Gerência 
Geral, até o último dia do mês de realização do trabalho extraordinário, a programação de 
compensação. 
 
Parágrafo único. Será sempre permitido e recomendável que a compensação ocorra dentro 
do mesmo mês em que realizado o trabalho extraordinário. 
 
Art. 7° Nos casos em que não seja possível a compensação de horas trabalhadas em regime 
de trabalho extraordinário, o coordenador da comissão ou o gerente ou assessor-chefe 
responsável pela gerência ou assessoria interessada justificará essa condição em expediente 
próprio e o submeterá ao Presidente do CAU/BR, com vista ao correspondente pagamento, 
devendo indicar o centro de custos pelo qual ocorrerá a despesa com o pagamento de horas 
de trabalho extraordinário. 
 
Art. 8° Os saldos acumulados de horas extras realizadas e não compensadas até 31 de julho 
de 2013 deverão ser compensados com igual número de horas de folgas no período 
compreendido entre 15 de agosto e 14 de novembro de 2013. 
 
§ 1° O gerente ou assessor-chefe responsável pela gerência ou assessoria interessada ou o 
assessor responsável pela coordenação das Assessorias de Comissões encaminhará à 
Gerência Geral, até o dia 9 de agosto de 2013, para aprovação, a programação de 
compensação de trabalho extraordinário realizado pelos empregados lotados na área sob 
sua responsabilidade. 
 
§ 2° Nos casos de impossibilidade de compensação no período fixado no caput deste artigo, 
aplicar-se-á o disposto no art. 7° desta Portaria Normativa. 

[ 136 ]  

   PORTARIA NORMATIVA Nº 16/2013



SCN Qd.01, Bloco E, Ed. Central Park, Salas 302/303 | CEP: 70711-903 Brasília/DF | Tel.: (61) 3326-2272 / 2297 - 3328-5632 / 5946 

www.caubr.gov.br / atendimento@caubr.gov.br

 
Art. 9° Em nenhuma hipótese será autorizado o pagamento de trabalho extraordinário a 
empregados ocupantes de empregos de livre provimento e demissão não submetidos a 
registros e controles de horário de trabalho. 
 
Art. 10. Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data. 
 

Brasília, 29 de julho de 2013. 
 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 

 
 
 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 16/2013
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PORTARIA NORMATIVA N° 17, DE 29 DE JULHO 2013. 

 
Dispõe sobre o acesso a informações no âmbito 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70, incisos I e XXXVII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 
33, de 6 de setembro de 2012; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Esta Portaria Normativa regula, em conformidade com a Lei n° 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e com o Decreto n° 7.724, de 16 de maio de 2012, o acesso, por pessoas 
naturais e por pessoas jurídicas, a informações produzidas pelo CAU/BR ou depositadas em 
seus arquivos, neste caso desde que para conhecimento público e não protegidas por 
qualquer cláusula de sigilo ou pelo caráter de pessoalidade. 
 
Parágrafo único. O acesso a informações será feito por meio de cópias, eletrônicas ou 
gráficas, conforme a natureza de cada uma, ou mediante esclarecimentos escritos. 
 
Art. 2° Os pedidos relativos à obtenção de informações deverão ser protocolados junto à 
Secretaria Geral do CAU/BR, serão autuados em processo devidamente numerado no 
Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), e 
serão encaminhados, no prazo de até três dias: 
 
I - ao Presidente do CAU/BR, quando se tratar de pedidos formulados por conselheiros 
federais e seus suplentes, por presidentes de CAU/UF, por presidentes de entidades de 
classe representativas de arquitetos e urbanistas e por autoridades federais; 
 
II - ao Gerente Geral do CAU/BR, nos demais casos. 
 
Art. 3° Os requerimentos de informações deverão conter: 
 
I - nome do requerente; 
 
II - número de documento de identificação válido; 
 
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e 
 
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da 
informação requerida.  
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Parágrafo único. O requerimento de que trata este artigo poderá ser remetido por meio 
eletrônico, para o endereço secretariageral@caubr.gov.br. 
 
Art. 4° Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 
 
I - genéricos; 
 
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 
 
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e 
informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do 
CAU/BR.  
 
Parágrafo único.  São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à 
informação. 

 
Art. 5° A Secretaria Geral do CAU/BR encaminhará o processo ao Presidente ou ao Gerente 
Geral informando: 
 
I - se foram prestadas as informações mínimas indicadas no art. 3°; 
 
II - se o requerimento não incorre nos impedimentos do art. 4°; 
 
III - se a informação está classificada na categoria de sigilosa, não sigilosa, pessoal ou se não 
foi feita essa classificação. 
 
Art. 6° O Presidente ou o Gerente Geral do CAU/BR, conforme o caso, encaminhará, no 
prazo de até três dias, o requerimento ao setor responsável para que sejam juntados ao 
processo os dados ou documentos ou prestadas as informações disponíveis. 
 
Art. 7° O setor responsável por disponibilizar os dados ou documentos ou por prestar as 
informações deverá fazê-lo no prazo de até três dias, com a restituição do processo ao 
Presidente ou ao Gerente Geral do CAU/BR, conforme a origem da requisição. 
 
Art. 8° De posse dos dados ou documentos ou das informações prestadas pelo setor 
responsável, o Presidente ou o Gerente Geral do CAU/BR decidirá: 
 
I - pela prestação das informações requeridas, na forma e condições permitidas segundo a 
natureza dos dados, documentos ou informações; 
 
II - pelo indeferimento do acesso à informação, quando entender que a mesma é sigilosa ou 
pessoal ou por incorrer nas hipóteses no art. 4°. 
 
Parágrafo único. A decisão que indeferir o acesso à informação deverá declinar, de forma 
fundamentada, as razões de decidir. Tratando-se de decisão adotada pelo Gerente Geral, ela 
será encaminhada, ex officio, à ratificação do Presidente do CAU/BR, que poderá mantê-la 
ou reformá-la. 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 17/2013
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Art. 9° Entendendo o interessado que as informações prestadas são insuficientes ou 
inconsistentes, poderá, no prazo de até dez dias, reiterar o pedido inicial declinando as 
razões da insatisfação. Nesse caso, o atendimento da integralidade do pedido ou a prolação 
de nova decisão deverá ocorrer no prazo sucessivo de até dez dias. 
 
Art. 10. No caso de decisão que indefira o acesso à informação ou que negue a sua 
complementação nos termos dos artigos 8° e 9° desta Portaria Normativa, o interessado 
poderá interpor recurso contra a decisão no prazo de dez dias corridos, dirigindo-o ao 
Plenário do CAU/BR. 
 
Parágrafo único. O recurso interposto na forma deste artigo será instruído pela Comissão de 
Organização e Administração, que submeterá sua proposição à deliberação terminativa do 
Plenário do CAU/BR. 
 
Art. 11. Quando não for autorizado o acesso integral à informação solicitada em razão de 
conteúdo parcialmente sigiloso, será assegurado o acesso à parte não classificada como 
sigilosa, por meio de certidão, extrato ou cópia com supressão ou ocultação de texto. 
 
Art. 12.  As respostas às demandas devem estar em linguagem clara e institucional. 
 
Art. 13.  A decisão que deferir o pedido indicará os dados, documentos e informações que 
deverão ou poderão ser tornadas disponíveis no sítio do CAU/BR sob a forma de 
transparência ativa. 
 
Art. 14. O acesso à informação ficará sujeito ao ressarcimento dos custos efetivamente 
incorridos na produção de cópias gráficas ou eletrônicas necessárias ao atendimento do 
pedido, os quais não serão cobrados nos seguintes casos: 
 
I - quando a situação econômica do requerente não lhe permita o ressarcimento sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei n° 7.115, de 29 de 
agosto de 1983; e 
 
II - quando o pedido for formulado por quaisquer das pessoas indicadas no art. 2°, inciso I 
desta Portaria Normativa; 
 
III - quando os custos incorridos não excederem de R$ 10,00 (dez reais).  
 
Art. 15. Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data e será publicada no sítio do 
CAU/BR na Internet. 
 

Brasília, 29 de julho de 2013. 
 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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   PORTARIA NORMATIVA Nº 17/2013



 
1

 
PORTARIA NORMATIVA N° 18, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 
 

Regulamenta o benefício de auxílio alimentação 
aos empregados do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para o exercício de 
2014 e dá outras providências. 

 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
competências que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70, incisos I, XXXII, XXXVII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR 
n° 33, de 6 de setembro de 2012, e tendo em vista a aprovação, na Reunião Plenária Ordinária 
n° 25, realizada no dia 5 de dezembro de  2013, conforme consta da Resolução CAU/BR n° 65, 
do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR para o exercício de 2014, o qual comtempla 
recursos orçamentários para o pagamento do auxílio alimentação aos empregados do 
CAU/BR; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Regulamenta, no âmbito do Quadro Provisório de Pessoal do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), com vigência no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro 
de 2014, o benefício do auxílio alimentação. 
 
Parágrafo único. O benefício do auxílio alimentação destina-se ao custeio das despesas com 
alimentação própria realizadas pelo empregado. 
 
Art. 2° O benefício do auxílio alimentação é fixado no valor de R$ 673,09 (seiscentos e setenta 
e três reais e nove centavos), aplicando-se lhe as seguintes disposições especiais: 
 
I - o benefício será pago por mês de efetivo trabalho; 

 
II - nos meses de admissão e de rescisão do contrato de trabalho o benefício será devido 
proporcionalmente aos dias trabalhados; 

 
III - o benefício será pago em espécie, de forma antecipada, em folha de pagamento de 
salários, para fruição no mês subsequente a ser trabalhado; 
 
IV - o empregado participará no custeio do beneficio com percentual de 2% (dois por cento), 
que será descontado em folha de pagamento; 
 
V - havendo faltas não justificadas ao trabalho, o benefício será devido proporcionalmente 
após a exclusão dos dias de faltas. 
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Art. 3° O benefício do auxílio alimentação terá caráter indenizatório e não integrará o salário 
para qualquer fim. 
 
Art. 4° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 
1° de janeiro de 2014. 
 

Brasília, 31 de dezembro de 2013. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR  
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PORTARIA NORMATIVA N° 19, DE 24 DE JANEIRO DE 2014. 
 
 

Reajusta as remunerações e benefícios pagos aos 
empregados do Quadro Provisório de Pessoal e 
as tabelas de Remuneração do Quadro Definitivo 
de Pessoal do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras 
providências. 

 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, incisos III, da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 setembro 
de 2012, e o disposto na Deliberação Plenária n° 28, de 23 de janeiro de 2014; 
   
RESOLVE: 
 
Art. 1° As remunerações do Quadro Provisório de Pessoal de que trata a Deliberação 
Plenária n° 1, de 15 de dezembro de 2011, alterada pela Deliberação Plenária n° 13, de 9 de 
novembro de 2012, ficam reajustadas em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito 
centésimos por cento). 
 
Art. 2° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) de que trata a Deliberação Plenária n° 22, de 6 de setembro de 2013, 
alterada pela Deliberação Plenária n° 24, de 8 de novembro de 2013, ficam reajustadas em 
5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), passando a vigorar na forma 
das Tabelas I a III do Anexo a esta Portaria Normativa. 
 
Art. 3° O benefício do auxílio alimentação de que trata a Portaria Normativa n° 18, de 31 de 
dezembro de 2013, fica reajustada em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos 
por cento), passando a ser devido no valor de R$ 710,65 (setecentos e dez reais e sessenta e 
cinco centavos).  
 
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 1° de 
janeiro de 2014. 
 

Brasília, 24 de janeiro de 2014. 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 19, DE 24 DE JANEIRO DE 2014. 

ANEXO 

TABELA I – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR  
EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO 

 

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS Remuneração Individual (R$) 

Assessor de Imprensa R$ 10.800,40 

Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica R$ 15.483,58 

Assessor Chefe da Assessoria de Relações Institucionais 
e Comunicação R$ 15.483,58 

Assessor Chefe da Assessoria Jurídica R$ 15.483,58 

Assessor Especial da Presidência R$ 10.800,40 

Chefe da Controladoria R$ 15.483,58 

Chefe de Gabinete da Presidência R$ 15.483,58 

Coordenador - GEO R$ 9.089,82 

Assessor Chefe de Órgãos Colegiados R$ 15.483,58 

Coordenador Técnico R$ 9.089,82 

Coordenar de TI R$ 9.089,82 

Gerente Administrativo R$ 15.483,58 

Gerente Financeiro R$ 15.483,58 

Gerente Geral R$ 18.645,05 

Gerente Técnico R$ 15.483,58 

 
 

TABELA II – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR 
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS Remuneração Individual (R$) 

Advogado R$ 6.551,42 

Analista de Compras, Contratos, Convênios e Licitações R$ 5.615,27 

Analista de Controladoria R$ 6.551,42  

Analista de Documentação e Protocolo R$ 5.615,27 

Analista de Eventos e Passagens R$ 5.615,27 

Analista de Gestão de Pessoas R$ 6.551,42 

Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação R$ 5.615,27 

Analista de Comunicação  R$ 6.551,42 

Analista de Orçamento R$ 6.551,42 

Analista de Ouvidoria R$ 6.551,42 

Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia R$ 6.551,42 

Analista de Processos R$ 5.615,27 

Analista Técnico R$ 6.551,42 

Analista de Relações Institucionais R$ 6.551,42 

Analista de Relações Legislativas R$ 6.551,42 

Analista de Sistemas R$ 5.615,27 
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Analista de Geotecnologia R$ 5.615,27 

Analista Técnico de Órgãos Colegiados - Ênfase em 
Ensino, Formação e Relações Internacionais R$ 6.551,42 

Analista Técnico de Órgãos Colegiados - Ênfase em 
Prática Profissional. R$ 6.551,42 

Analista Técnico de Órgãos Colegiados - Ênfase em 
Planejamento e Administração R$ 6.551,42 

Contador R$ 7.693,20 

Secretário(a) Executivo(a) R$ 4.831,18 

 
TABELA III – REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR 

EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO 
 
 

DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS 
 

Área de Atuação Remuneração Individual (R$) 

Assistente Administrativo  Compras, Contratos, Convênios e Licitações R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Documentação e Protocolo R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Eventos e Passagens R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Gestão de Pessoas R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Ouvidoria R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Patrimônio R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Serviços Gerais R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Assessoria Jurídica R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Órgãos Colegiados R$ 3.220,67 

Assistente Administrativo Sistema Corporativo (SICCAU) R$ 3.050,45 

Assistente de Informática Tecnologia da Informação R$ 3.220,67 

Assistente Técnico Contábil Contabilidade R$ 3.220,67 

Assistente de Orçamento e Finanças Tesouraria R$ 3.220,67 

Assistente de Orçamento e Finanças Contas a Pagar e a Receber R$ 3.220,67 

Assistente de Orçamento e Finanças Área de Orçamentos R$ 3.220,67 

Tesoureiro Tesouraria R$ 4.831,18 

 
 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 19/2014 - ANEXO
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PORTARIA NORMATIVA N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
 

Fixa, em conformidade com a Deliberação 
Plenária CAU/BR n° 22, de 2013, normas 
complementares ao processo de admissão de 
pessoal efetivo e de transição do Quadro 
Provisório de Pessoal para o Quadro Definitivo 
de Pessoal do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras 
providências. 

 
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, incisos III, da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 setembro 
de 2012, e o disposto na Deliberação Plenária n° 22, de 6 de setembro de 2013, alterada 
pela Deliberação Plenária n° 24, de 8 de novembro de 2013; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Aprovar, em conformidade com o disposto no item 6 e respectivos subitens da 
Deliberação Plenária CAU/BR n° 22, de 6 de setembro de 2013, na forma desta Portaria 
Normativa e dos seus Anexos I a III, III-1 e IV a VII, normas complementares ao processo de 
admissão de pessoal efetivo e de transição entre o Quadro Provisório de Pessoal para o 
Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 
Parágrafo único. Respeitado o disposto no item 6.1.1 da Deliberação Plenária n° 22, de 2013, 
o presidente do CAU/BR aprovará o cronograma de dispensa do pessoal atualmente 
ocupante de empregos temporários no Quadro Provisório de Pessoal do CAU/BR e, quando 
for o caso, de ingresso de pessoal aprovado no Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013, 
com vistas à ocupação de empregos efetivos no Quadro de Pessoal do CAU/BR. 
 
Art. 2° A contratação, pelo CAU/BR, de candidatos selecionados no Concurso Público objeto 
do Edital n° 1/2013, será feita mediante a assinatura de contrato de trabalho sob o regime 
de experiência no qual conste: 
 
I - prazo contratual fixo de 90 (noventa) dias; 
 
II - as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes e em 
conformidade com a natureza do emprego efetivo a ser ocupado; 
 
III - outros direitos e obrigações do contratante e dos contratados na forma da minuta de 
contrato que integra o Anexo IV desta Portaria Normativa. 
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Art. 3° Os admitidos nos empregos previstos no Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013 
e que firmarem contrato de experiência na forma do art. 2° desta Portaria Normativa serão 
avaliados, durante o período de experiência, segundo as normas dos Anexos III e III-1. 
 
Art. 4° No âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) ficam 
definidas as seguintes áreas responsáveis pelos procedimentos de que tratam os Anexos 
desta Portaria Normativa: 
 
I - Gerência Administrativa: 
 
a) formalização de todos os atos de convocação; 
 
b) recepção e orientação aos candidatos selecionados que se apresentarem; 
 
c) formalização das desistências, quando for o caso; 
 
d) formalização de novos atos de convocação, quando for o caso; 
 
e) rigorosa observância e controle dos prazos fixados nesta Portaria Normativa; 
 
II - Assessoria Jurídica: 
 
a) esclarecimento das dúvidas e controvérsias que surgirem durante a execução dos 
procedimentos; 
 
b) elaboração das versões definitivas dos contratos de trabalho em regime de experiência, 
atendendo, quanto às atribuições dos contratados, às orientações das unidades 
organizacionais indicadas no item III seguinte; 
 
III - Gabinete da Presidência, Gerências e Assessorias: 
 
a) ajustar com a Gerência Administrativa o cumprimento do cronograma de substituição de 
pessoal que vier a ser aprovado pela Presidência em conformidade com o disposto no item 
6.1.1 da Deliberação Plenária n° 22, de 2013; 
 
b) revisar as atribuições constantes do Edital do Concurso Público n° 1/2013, de forma a 
detalhar o que for necessário para o melhor esclarecimento dos contratados e do 
contratante quanto às respectivas responsabilidades, obrigações e direitos. 
 
Art. 5° Recomendar aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF), especialmente àqueles que estão participando do Concurso Público 
objeto do Edital n° 1/2013, que adotem, no âmbito das respectivas Administrações, os 
procedimentos de que tratam os Anexos desta Portaria Normativa ou procedimentos 
semelhantes com vistas à obtenção dos mesmos fins. 
 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 20/2014
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Art. 6° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data e será publicada no Sítio Eletrônico 
do CAU/BR na Internet, endereço www.caubr.gov.br. 
 

Brasília, 28 de fevereiro de 2014. 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/BR N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ANEXO I 

DAS CONVOCAÇÕES DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO 
 
1) DA FORMA DE CONVOCAÇÃO DOS SELECIONADOS 
 
Os aprovados no Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013 serão convocados para 
assumirem os empregos efetivos para os quais foram selecionados pelos seguintes meios: 
 
1.1) por telegrama, a ser remetido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), a 
ser enviado ao endereço constante do cadastro da inscrição;  
 
1.2) por mensagem eletrônica (e-mail) a ser transmitida pela Rede Mundial de 
Computadores (Internet), a ser enviada ao endereço eletrônico constante do cadastro da 
inscrição. 
 
2) DOS PRAZOS DE RESPONSABILIDADE DOS SELECIONADOS 
 
Os aprovados no Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013 serão convocados para 
assumirem os empregos efetivos para os quais foram selecionados respeitados os seguintes 
prazos: 
 
2.1)  Em cinco dias úteis do recebimentos da convocação feita nos termos do item 1 deste 
Anexo, para se apresentarem na sede do CAU/BR ou do CAU/UF promotor do concurso 
público, se for o caso, para receberem instruções quanto à documentação a ser 
apresentada, exames a serem realizados, inclusive médico, e quanto a providências e prazos 
sucessivos a serem cumpridos – OS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS SÃO OS 
CONSTANTES DO ANEXO VI; 
 
2.2)  Em dez dias corridos a contar do primeiro dia útil sucessivo ao término do prazo a que 
se refere o item 2.1 deste Anexo, para apresentarem na sede do CAU/BR ou do CAU/UF 
promotor do concurso publico, se for o caso, toda a documentação exigida e demonstrar a 
realização do exame médico e de outros eventualmente exigidos e quanto ao cumprimento 
das demais providências a que tenha sido orientado; 
 
2.3) Em vinte dias corridos, a contar do primeiro dia útil sucessivo ao término do prazo a que 
se refere o item 2.2 deste Anexo, para se apresentarem na sede do CAU/BR ou do CAU/UF 
promotor do concurso publico, se for o caso, pronto para assinatura do contrato de trabalho 
em regime de experiência e iniciar o exercício do emprego efetivo para o qual tenha sido 
selecionado e contratado; 
 
2.3.1) Só poderá ser contratado e iniciar o exercício do emprego efetivo para o qual tenha 
sido selecionado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
emprego efetivo.  
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2.3.2) Findando o prazo do item 2.3 em dia não útil ou em que não haja expediente no órgão 
empregador, o prazo será prorrogado para o dia útil imediatamente seguinte. 
 
2.3.3) O candidato convocado que não desejar assumir o emprego para o qual foi aprovado 
poderá desistir da vaga preenchendo e entregando no CAU/BR o formulário de que trata o 
Anexo VII desta Portaria Normativa. 
 

3) DAS PRORROGAÇÕES DE PRAZOS DE RESPONSABILIDADE DOS SELECIONADOS 

 
Os prazos a que se refere o item 2 deste Anexo ficam sujeitos às seguintes regras quanto às 
vedações e às possibilidades de prorrogações: 
 
3.1) O prazo para apresentação de que trata o subitem 2.1 poderá, mediante justificativa 
fundamentada e documentada, ser prorrogado em igual período; 
 
3.1.1) Não haverá prorrogação do prazo de que trata o subitem 2.1 se o impedimento para 
apresentação, conforme as razões indicadas, ultrapassar o prazo da prorrogação admitido; o 
convocado poderá optar pela prorrogação prevista no item 3.1, caso em que a prorrogação 
lhe será deferida em caráter improrrogável; 
 
3.2) O prazo para apresentação de documentos e comprovação da realização dos exames e 
adoção das providências previstos no item 2.2 poderá, mediante justificativa fundamentada 
e documentada, ser prorrogado em cinco dias corridos; 
 
3.2.1) A prorrogação de que trata o subitem 3.2 não afetará a contagem do prazo previsto 
no subitem 2.3 para assinatura do contrato de trabalho em regime de experiência e para o 
início do exercício do emprego efetivo; 
 
3.3) Não haverá prorrogação do prazo previsto no subitem 2.3 para assinatura do contrato 
de trabalho em regime de experiência e para o início do exercício do emprego efetivo. 
 

4) DOS PRAZOS DE CONVOCAÇÃO PARA O EMPREGADOR 

 
O CAU/BR ou o CAU/UF promotor do concurso público procederá à convocação dos 
selecionados em conformidade com o que for previsto no cronograma a que se refere o art. 
1°, parágrafo único desta Portaria Normativa, e atendendo ainda ao seguinte: 
 
4.1) Os documentos de convocação de que trata o item 1 deste Anexo serão expedidos pela 
Gerência Administrativa; 
 
4.1.1) O recebimento eficaz da correspondência, demonstrado pelos meios validamente 
admitidos em direito, dará início à contagem dos prazos a que se refere o item 2 deste 
Anexo; 
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4.1.2) Havendo devolução dos documentos de convocação por quaisquer razões, serão 
expedidos novos documentos, por uma única vez, depois de haver a conferência dos dados 
do convocado, especialmente nome e endereço completo; 
 
4.2) Atendidos os requisitos dos subitens 4.1.1 e 4.1.2 deste Anexo, e não havendo o 
comparecimento do candidato selecionado nos prazos fixados, será declarada a desistência 
e convocado o candidato selecionado seguinte na ordem de classificação, observando-se, no 
que couber, as disposições do item 4.1 e subitens desta Seção. 
 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 20/2014 - ANEXO I
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PORTARIA NORMATIVA CAU/BR N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
ANEXO II 

DAS DISPENSAS DOS EMPREGADOS DO QUADRO PROVISÓRIO DE PESSOAL 
 

Os atuais empregados do CAU/BR, ocupantes de empregos temporários no Quadro 
Provisório de Pessoal de que trata a Deliberação Plenária n° 1, de 2011, alterada pela 
Deliberação Plenária n° 13, de 2012, serão dispensados em conformidade com o cronograma 
de substituição de pessoal a que se refere o art. 1°, parágrafo único desta Portaria 
Normativa, atendendo-se ainda ao disposto nos itens seguintes. 
 
1) CONTRATOS COM PRAZO DETERMINADO VENCIDO 
 
1.1) Os empregados ocupantes de empregos temporários, cujos contratos de trabalho por 
prazo determinado tenham-se vencido pelo decurso do prazo legal máximo depois de 
admitidos os respectivos substitutos nos empregos efetivos objeto do Concurso Público de 
que trata o Edital n° 1/2013, terão seus contratos de trabalho rescindidos com observância 
das seguintes disposições: 
 
a) será concedido aviso prévio na forma da lei, de modo tal a que o substituído, em processo 
de desligamento, transmita ao candidato contratado informações sobre suas atividades por 
um período que variará de 20 (vinte) a 30 (trinta) dias;  
 
b) havendo, no curso do aviso prévio, desistência do emprego pelo candidato contratado, e 
desde que o substituído em processo de desligamento esteja de acordo, o aviso prévio será 
cancelado, caso em que será renovado quando houver novo candidato contratado; 
 
c) as verbas rescisórias serão calculadas na forma aplicável às rescisões sem justa causa dos 
contratos por prazo indeterminado. 
 
2) CONTRATOS COM PRAZO DETERMINADO A VENCER 
 
2.1) Os empregados ocupantes de empregos temporários, cujos contratos de trabalho por 
prazo determinado estejam em curso e dentro do prazo legal máximo, mesmo depois de 
admitidos os respectivos substitutos nos empregos efetivos objeto do Concurso Público de 
que trata o Edital n° 1/2013, terão seus contratos de trabalho rescindidos com observância 
das seguintes disposições: 
 
a) havendo previsão de encerramento do contrato de trabalho por prazo determinado de 
até 60 (sessenta) dias após o início de atividade pelo candidato contratado, o contrato será 
mantido até seu final; 
 
b) havendo previsão de encerramento do contrato de trabalho por prazo determinado de 
mais de 60 (sessenta) dias após o início de atividade pelo candidato contratado, o contrato 
será rescindido antecipadamente, com a concessão de aviso prévio na forma da lei e cujo 
termo final deverá se completar até o sexagésimo dia da admissão do substituto; 
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c) havendo, durante o prazo de que trata a alínea “a” ou no curso do aviso prévio de que 
trata a alínea “b” antecedentes, desistência do emprego pelo candidato contratado, e desde 
que o substituído em processo de desligamento esteja de acordo, o contrato poderá ser 
mantido para além do prazo determinado ou o aviso prévio poderá ser cancelado, casos em 
que será concedido ou renovado aviso prévio quando houver novo candidato contratado; 
 
d) as verbas rescisórias serão calculadas: 
 
d-1) nos contratos por prazo determinado que se encerrarem no prazo pactuado, na forma 
aplicável às rescisões de contratos por prazo determinado; 
 
d-2) nos contratos por prazo determinado que se encerrarem antes ou depois do prazo 
pactuado, na forma aplicável às rescisões de contratos por prazo indeterminado. 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/BR N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

ANEXO III 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ADMITIDOS NO CONCURSO PÚBLICO 

OBJETO DO EDITAL N° 1/2013 
 
Os aprovados no Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013, no prazo de validade do concurso e 
respeitadas as vagas disponíveis, serão convocados para assumirem os empregos efetivos para os 
quais foram selecionados e, uma vez admitidos no Quadro de Pessoal do CAU/BR, serão avaliados, 
no período de experiência, segundo as disposições deste Anexo. 
 
1) APRESENTAÇÃO 
 
1.1) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência tem 
por finalidade definir e regulamentar o processo destinado a acompanhar, observar e conceituar o 
desempenho do empregado contratado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) nos primeiros 90 (noventa) dias de trabalho. 
 
2) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA – GENERALIDADES 
 
2.1) O objetivo da avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de 
experiência é verificar se o empregado atende aos requisitos de capacidade de adaptação, 
obediência às normas internas, convivência pacífica com o quadro funcional, interesse e 
conhecimento do trabalho e identificação com os objetivos do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 
2.2) O modelo de avaliação de desempenho durante o período do contrato de experiência tem por 
base um conjunto de ações, planejadas e estruturadas, a serem aferidas por meio de formulário 
contendo fatores avaliativos cujo peso de cada um deverá ser atribuído pela chefia imediata em 
função das competências da unidade organizacional. 
 
2.3) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência 
refere-se à análise do exercício das atividades inerentes ao emprego efetivo no qual venha a ser 
investido, nos primeiros noventa dias de trabalho, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR). 
 
2.4) A avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência é da 
responsabilidade da chefia imediata à qual ele estiver subordinado. 
 
3) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA – FORMA DE AVALIAÇÃO 
 
3.1) O desempenho do empregado durante o período do contrato de experiência será avaliado 
com base nos seguintes fatores: 
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I - assiduidade; 
 
II - disciplina; 
 
III - iniciativa; 
 
IV - produtividade; 
 
V - responsabilidade; 
 
VI - discrição; e 
 
VII - cognição. 
 
3.1.1) Os fatores de avaliação constam do Formulário de Avaliação de Desempenho do Contrato 
de Experiência (FAD/CE). 
 
3.2) O processo de avaliação de desempenho do empregado durante o período do contrato de 
experiência será dividido em três períodos distintos e sucessivos, todos contados do início do 
contrato de trabalho, a saber: 
 
I - 20° (vigésimo) dia de trabalho; 
 
II - 50° (quinquagésimo) dia de trabalho; e 
 
III - 80° (octogésimo) dia de trabalho. 
 
3.3) A chefia imediata deverá: 

 
I - preencher, no Formulário de Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência (FAD/CE), 
os campos 1 a 7 com os dados relativos à avaliação do empregado sob sua responsabilidade (Parte 
I do FAD/CE); 
 
II - definir e preencher, com base nas atribuições do emprego efetivo ocupado e nas 
especificidades da unidade organizacional, as atividades/tarefas a serem executadas pelo 
empregado durante o contrato de experiência e os resultados a serem alcançados (metas), em 
termos de quantidade, qualidade e prazo (Parte II do FAD/CE); 
 
III - acompanhar e orientar o empregado no desempenho das atividades, com reuniões rápidas e 
objetivas – os fatos relevantes e as medidas adotadas deverão constar do Relatório de 
Acompanhamento (Parte III do FAD/CE); e 
 
IV - atribuir peso aos fatores avaliativos, em função das competências da unidade organizacional, e 
aplicar notas relativas a cada fator, de acordo com o desempenho do empregado em cada um dos 
três períodos do contrato de experiência (Parte IV do FAD/CE). 
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4) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO EMPREGADO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA – REQUISITOS DO FORMULÁRIO DO FAD/CE 
 
4.1) O Formulário de Avaliação de Desempenho (FAD/CE) a ser utilizado é dividido em quatro 
partes, conforme apresentado a seguir: 
 
 

 
 

Parte II – ATIVIDADES/TAREFAS A SEREM EXECUTADAS
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

PARTE III – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

CONFORME FORMULARIO DO ANEXO III-1  

 

 

 
 

Parte I  -  IDENTIFICAÇÃO  
1. Empregado   
  

2. Data do início do contrato   
3. Lotação   
  

4. Emprego   5. Período (1)     -   (2)     -   (3)     
6. Avaliador    
  

7. Função de Gerência ou Assessoramento   
 

Parte IV  –  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  
FATORES   DESCRIÇÃO CONCEITUAL   PESO   NOTA   RDP   (peso x nota)   

1)  Assiduidade   Chega no local de trabalho dentro do horário estabelecido para o  
expediente da unidade organizacional e cumpre seu horário.         

2)  Disciplina   Observa sistematicamente as normas estabelecidas para a  
execução do trabalho.         

3)  Iniciativa   
Adota providências em situações não definidas pela chefia ou não  
previ s tas no(s) manual(is) de normas e r  procedimentos na  
realização do(s) serviço(s).   

      
4)  Responsabilidade   É comprometido com   suas tarefas e com as metas estabelecidas  

pela chefia imediata.         
5)  Produtividade   Apresenta volume e qual i dade de trabalho num intervalo de tempo  

sati s fatório.         
6)  Discrição   Tem postura e sigilo sobre assuntos reservados e confidenciais.         
7)  Cognição   Tem  potencialidade para aprendizagem e aplicação do  

conhecimento.         
TOTAL   10   -     

RESULTADO DO DESEMPENHO DO PERÍODO = RDP     10     
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4.2) O preenchimento das Partes I a IV do FAD/CE, em conformidade com o emprego efetivo 
ocupado pelo empregado em contrato de experiência e as atividades a serem desenvolvidas na 
unidade organizacional, deverá ser feito pela chefia imediata, que deverá atribuir: 
 
I - peso a cada fator de avaliação, em cada período avaliativo, podendo variar numa escala de 1 a 
10, totalizando 10 pontos; e 
 
II - nota relativa ao desempenho, podendo variar de 0 a 10. 
 
4.3) O Resultado do Desempenho por Período (RDP) será o cálculo da média ponderada das notas 
atribuídas a cada fator, como mostra a fórmula a seguir: 
 

10
....... 77665544332211

1
PNFPNFPNFPNFPNFPNFPNFRDP 



10
....... 77665544332211

2
PNFPNFPNFPNFPNFPNFPNFRDP 



10
....... 77665544332211

3
PNFPNFPNFPNFPNFPNFPNFRDP 



Onde:
RDP = Resultado do Desempenho por Período (1, 2 e 3); 
NF = Nota atribuída ao Fator 1, 2, …7, podendo variar de 0 a 10. 
P = Peso atribuído ao Fator  1, 2, … 7, podendo variar de 0 a 10, totalizando 10 pontos

 
 
 
4.4) A pontuação máxima a ser alcançada em cada período avaliativo é de dez pontos. 
 
4.5)  O Desempenho Global (DG) do empregado, correspondente a todo o período de contrato de 
experiência será a média ponderada dos resultados obtidos nos três períodos avaliados, 
observando-se a seguinte distribuição de pesos e a aplicação da fórmula: 
 

 RDP1 - peso 1 (um);
 RDP2 - peso 2 (dois);
 RDP3 - peso 3 (três) 6

3.2. 321 RDPRDPRDPDG 


Onde:
DG – Desempenho Global; 
RDP = Resultado do Desempenho do Período 1, 2 e 3; 

 
 
 

4.6) Para efeito de aprovação no contrato de experiência, o empregado deverá obter DG mínimo 
de 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida. 
 

5) PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 
5.1) O responsável pelos serviços de pessoal encaminhará à chefia imediata do empregado, 
quando for o caso, durante a vigência do contrato de experiência, três Formulários de Avaliação 
de Desempenho do Contrato de Experiência (FAD/CE), devendo ser utilizado 1 (um) para cada 
período avaliativo. 
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5.2) Depois de devidamente preenchido, a chefia imediata dará conhecimento ao empregado da 
avaliação realizada e lhe fará a entrega de cópia. 
 
5.2.1) Havendo da parte do empregado divergência quanto à avaliação recebida, ele deverá, até o 
final do dia útil subsequente ao do recebimento, apresentar manifestação escrita na qual 
apresentará de forma objetiva as razões da sua discordância. 
 
5.2.2) Recebida a manifestação do empregado, a chefia imediata poderá reconsiderar sua 
avaliação ou mantê-la.  
 
5.2.2.1) Sendo reconsiderada a avaliação com o acolhimento total ou  parcial das ponderações do 
empregado, a chefia imediata elaborará nova avaliação segundo os critérios aceitos. Dessa nova 
avaliação informará o empregado na forma do item 5.2 e dela não se admitirá nova manifestação. 
 
5.2.2.2) Sendo mantida a avaliação com rejeição das ponderações do empregado, a chefia 
imediata disso lhe informará, juntará ao FAD/CE a manifestação do empregado e procederá o 
encaminhamento na forma do item 5.3. 
 
5.3) Cada FAD/CE, devidamente preenchido, deverá ser devolvido pela chefia imediata ao 
responsável pelos serviços de pessoal até o terceiro dia útil subsequente ao término de cada 
período avaliativo. 
 
5.4) A chefia imediata deverá reter cópia do formulário utilizado em cada período, a fim de proceder 
ao acompanhamento dos demais períodos do processo de avaliação do contrato de experiência. 
 
5.5)  Concluídas as etapas de avaliação do contrato de experiência, o responsável pelos serviços de 
pessoal procederá à apuração do resultado final, remetendo relatório conclusivo contendo os 
resultados de cada período, formalizado em processo, ao Presidente, para apreciação e tomada de 
decisão. 
 
6) DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
6.1) O empregado considerado aprovado firmará com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), ao término do período de contrato de experiência, contrato por prazo 
indeterminado. 
 
6.2) O empregado que não alcançar a pontuação mínima de 7 pontos será desligado do Quadro de 
Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 
6.3) O contrato de experiência, o contrato por prazo indeterminado e o desligamento do 
empregado não aprovado na avaliação do período de experiência deverão ser formalizados 
mediante a prática da atos próprios dos quais se dará, conforme o caso, participação ou 
conhecimento ao empregado. 
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ANEXO III-1 
 

Formulário 1 - Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência - FAD/CE 

 
Parte I - Identificação 

1. Empregado 
 

2. Data do início do contrato 

3. Lotação 
 

4. Emprego 5. Período (1)  - (2)  - (3)  

6. Avaliador 
 

7. Função de Gerência ou Assessoramento 

 

Parte II - Atividades/Tarefas a serem executadas 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Parte III - Relatório de acompanhamento 

Problemas detectados: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Resultados: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ 
Avaliador 

____________________________________ 
Avaliado 

Atenção: Este relatório deve ser assinado por ambas às partes mesmo quando não preenchidos os campos da 
tabela. Nesse caso favor registrar a não ocorrência de problemas no primeiro campo. 
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Parte IV - Avaliação do desempenho 

Fatores Descrição Conceitual Peso Nota 
RDP 

(peso X 
nota) 

Assiduidade Chega no local de trabalho dentro do horário estabelecido para 
o expediente e cumpre seu horário.    

Disciplina Observa sistematicamente as normas estabelecidas para a 
execução do trabalho.    

Iniciativa 
Adota providências em situações não definidas pela chefia ou 
não previstas no(s) manual(is) de normas e procedimentos na 
realização do(s) serviço(s). 

   

Responsabilidade É comprometido com suas tarefas e com as metas estabelecidas 
pela chefia imediata.    

Produtividade Apresenta volume e qualidade de trabalho num intervalo de 
tempo satisfatório.    

Discrição Tem postura e sigilo sobre assuntos reservados e confidenciais.    

Cognição Tem potencialidade para aprendizagem e aplicação do 
conhecimento.    

Total 10 -  
Resultado do desempenho do período - RDP (Total RDP  10)  

 

 
 

 
 

Ciência pelo Avaliado 
 
Ciente do conteúdo da avaliação. 
Data: ____/____/________  
Assinatura do Avaliado: ________________________________________________ 

Parecer da Gerência/Assessoria 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Data: ____/____/________ 
 
_________________________________________ 

Responsável pela Gerência/Assessoria 

 
Data: ____/____/________ 
 
__________________________________ 

Presidente/Gerente Geral 
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PORTARIA NORMATIVA CAU/BR N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO DE TRABALHO 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO 
DETERMINADO SOB O REGIME DE EXPERIÊNCIA. 

 
 
DAS PARTES  
 
I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, autarquia federal de fiscalização 
profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 
14.702.767/0001-77, com sede no SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, 
Salas 401 a 409, CEP 70300-902, Brasília, Distrito Federal, representado neste ato pelo 
..........., ....................., (qualificação), portador da Carteira de Identidade n° ....., expedida 
pelo(a) ........., e do CPF n° .............., residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, 
doravante designado CAU/BR ou CONTRATANTE; e 
  
II - .................., (qualificação), portador (a) da CTPS n° ...., Série .....- UF, da Carteira de 
Identidade n° ......., expedida pelo(a) ................, e do CPF n° ........, residente e domiciliado (a) 
na XXXX, Quadra XXX, Lote XX, Bloco XX, Apto XX, XXXXX, Brasília, Distrito Federal, doravante 
designado (a) CONTRATADO(A); 
 
Resolvem, tendo em vista o resultado do Concurso Público objeto do Edital n° 1/2013 
CAU/BR, publicado nas datas de 10 e 28 de fevereiro de 2014, por intermédio do Instituto 
Americano de Desenvolvimento (IADES), nos autos do Processo Administrativo n° 134/2013 
e demais documentos que são partes integrantes e inseparáveis desse processo, firmar o 
presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO SOB O REGIME DE 
EXPERIÊNCIA, que se regerá pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e pelas cláusulas e 
condições dispostas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Pelo presente contrato o CONTRATANTE admite o(a) CONTRATADO(A) no Quadro de 
Pessoal do CAU/BR, instituído pela Deliberação Plenária n° 22/2013, de 6 de setembro de 
2013,  com a redação dada pela Deliberação Plenária n° 24, de 8 de novembro de 2013, para 
o seguinte espaço ocupacional: 
 
Designação do Emprego: .....................;  
Área de Atuação: ....................  
 
1.2. O termo inicial do contrato de trabalho é estipulado para o dia XX de XXXX de 2014. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PERÍODO DE 
EXPERIÊNCIA 
 
2.1. O presente contrato é firmado sob a modalidade de contrato por prazo determinado 
sob o regime de experiência, cujo período de vigência será de 90 (noventa) dias, nos termos 
do art. 445 da CLT. 
 
2.2. No período avençado na cláusula 2.1., o CONTRATADO será avaliado nos termos da 
Portaria Normativa CAU/BR n° 20, de 28 de fevereiro de 2014. 
 
2.3. Nenhuma causa que implique em afastamento do(a) CONTRATADO(A) suspenderá o 
transcurso do prazo experimental prefixado, que continuará a fluir até o termo final no 
prazo pactuado, dando-se por extinta a contratação caso não se dê a continuidade na forma 
da cláusula terceira seguinte. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO  
 
3.1. Transcorrido o prazo de experiência, e tendo o CONTRATADO obtido o Desempenho 
Global – DG mínimo de 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida, haverá a 
efetivação do empregado no Quadro de Pessoal do CAU/BR, com a consequente assinatura 
do Contrato de Trabalho. 
 
3.2. Transcorrido o prazo de experiência, e tendo o CONTRATADO obtido o Desempenho 
Global – DG inferior a 7 pontos, equivalente a 70% da nota máxima admitida, não haverá a 
efetivação do empregado no Quadro de Pessoal do CAU/BR, operando-se de pleno direito a 
extinção do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
 
4.1. Em conformidade com o Edital do Concurso Público n° 1/2013 CAU/BR, Anexo II – 
Relação de Empregos, Requisitos e Descrição sumária das atividades, são as seguintes as 
atribuições do(a) CONTRATADO(A): 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Os serviços serão prestados na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na sede do 
CONTRATANTE ou nos locais onde haja atividades ou eventos do CAU/BR. 
 
5.2. Os serviços do(a) CONTRATADO(A) poderão também ser requisitados para serem 
prestados em qualquer outra localidade do território nacional onde haja atividades ou 
eventos do CAU/BR, caso em que o CONTRATANTE custeará as despesas de transporte, 
hospedagem, alimentação e deslocamentos. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA JORNADA DE TRABALHO 
 
6.1. O(A) CONTRATADO(A) cumprirá a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
de segunda a sexta-feira, que, a critério do CONTRATANTE, poderá ser distribuída no 
intervalo entre 07h00 e 19h00 diariamente, havendo descanso semanal remunerado aos 
sábados e domingos. O intervalo diário para refeições será fixado pelo CONTRATANTE na 
foram da legislação aplicável. 
 
6.2. Havendo necessidade dos serviços, o(a) CONTRATADO(A) poderá ser convocado(a) para 
prestar serviços extraordinários, caso em que receberá a contraprestação remuneratória 
extraordinária cabível. 
 
6.2.1. O trabalho extraordinário será executado somente com expressa autorização do 
Presidente do CAU/BR ou de quem deste receber delegação para autorizá-lo, nos termos da 
Portaria Normativa n° 16, de 29 de julho de 2013. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMUNERAÇÃO 
 
7.1. O CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A), mensalmente, a remuneração de R$ 
XXXXXXXX nos prazos fixados na legislação de regência do contrato de trabalho. 
 
7.2. A remuneração devida nos termos desta cláusula está sujeita aos acréscimos e 
descontos previstos na legislação aplicável ao contrato de trabalho. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS NORMAS DO CONTRATANTE 
 
8.1. O(A) CONTRATADO(A) compromete-se a cumprir as normas e o regulamentos do 
CONTRATANTE. 
 
8.2. O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente que é expressamente vedada utilização de 
recursos tecnológicos e de comunicação que estejam a serviço do CAU/BR para finalidades 
particulares.  
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
9.1. Operar-se-á a Rescisão do presente contrato pela decorrência do prazo e a consequente 
efetivação do CONTRATADO no Quadro de Pessoal do CAU/BR, ou a pela decorrência do 
prazo e a não efetivação do CONTRATADO no Quadro de Pessoal do CAU/BR, tudo nos 
termos da Portaria Normativa n° 20, de 28 de fevereiro de 2014, não sendo nenhuma 
indenização devida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DESCONTOS 
 
10.1. Em caso de dano causado pelo(a) CONTRATADO(A) fica o CONTRATANTE autorizado a 
efetivar o desconto das importâncias correspondentes aos prejuízos, o qual fará com 
fundamento no parágrafo único do art. 462 da CLT. 
 

   PORTARIA NORMATIVA Nº 20/2014 - ANEXO IV
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. As despesas com o presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias 
próprias para remuneração de pessoal do CAU/BR, consignadas para o Exercício de 2014, 
Rubrica Orçamentária n° 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida resultante do cumprimento deste 
contrato é o do local da prestação do serviço. 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, que vai assinado pelas 
partes e testemunhas abaixo. 
 

Brasília, XX de XXXXX de 2014. 
 

CONTRATANTE: 
 

............................... 
Representante do CAU/BR 

 
 

CONTRATADO(A): 
 

.............................. 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 

Assinatura: 
Nome: 

Assinatura: 
Nome: 

CPF: CPF: 
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PORTARIA NORMATIVA N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

ANEXO V 
MODELO DE CARTA DE CONVOCAÇÃO 

 
 
 
 
Tendo em vista a aprovação no Concurso Público de que trata o Edital n° 01 do Concurso 
Público 1/2013 – CAU/BR - Normativo, convoco V. Sa. para se apresentar no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no endereço abaixo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, a partir do recebimento deste, no horário de expediente de 08h30 às 12h30 e de 
14h00 às 18h00, para fins de comprovação dos requisitos para o Emprego de ............ –  
.............. (escolaridade)   (CÓDIGO: XXX). 
 
O não comparecimento no prazo implicará na sua eliminação automática do Concurso 
Público, sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação. 
 
Atenciosamente, 
 

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

NOME/FUNÇÃO 
 
 
 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 
SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 
CEP 70300-902 
Brasília, Distrito Federal 
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PORTARIA NORMATIVA N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
ANEXO VI 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO 
 

DOCUMENTOS 
 

OBSERVAÇÃO 

Certidão de Quitação de Obrigações Eleitorais TSE 

Certidão Negativa de Nada Consta de Ações Criminais 
da Justiça Federal e Estadual 

Cartório de Distribuição Rui Barbosa 

 
Atestado Admissional 

Mediante exame médico a ser 
realizado na empresa Brasilmed 
Auditoria Médica & Serviços S/C 
localizada no SCS Quadra 06, Bloco  
“A”, Ed. Hermes, 5° Andar 

Certificado ou Declaração de conclusão de Graduação 1 (uma) Via 
Certificado de Reservista 1 (uma) Via 
Cópia do Documento de Identificação 1 (uma) Via 
Cópia do CPF 1 (uma) Via 
Cópia do Título de Eleitor 1 (uma) Via 
Carteira de Trabalho e Previdência Social 1 (uma) Via 
Foto 3X4 1 (uma) Via 
Número do PIS  1 (uma) Via 
Cópia do comprovante de residência 1 (uma) Via 
Dados Bancários 1 (uma) Via 

Declaração de não ter sofrido no exercício de função 
pública, penalidade incompatível com a contratação 
em órgão ou entidade da Administração Pública 

Conforme Modelo (Anexo) 

Declaração para Fins de IRRF Conforme Modelo (Anexo) 
Declaração de Vale Transporte Conforme Modelo (Anexo) 
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PORTARIA NORMATIVA N° 20, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
ANEXO VII 

MODELO DE CARTA DE DESITÊNCIA 
 

 
Ao Senhor 
...................... 
Gerente Administrativo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
 
 
 
 Senhor Gerente,  
 
 

Eu, NOME COMPLETO, portador Carteira de Identidade n° ...., expedida pelo(a) 
........., e do CPF n° ............., residente no(a) _______________________________   
___________________________________________________________________________  
declaro para os devidos fins que não tenho interesse de assumir o emprego de 
_________________________________________ para o qual fui aprovado no Concurso 
Público objeto do Edital n° 1/2013, pelo que renuncio ao direito de preferência. 

 
Brasília,         de ............... de 2014. 

 
 

........................................... 
Identidade/CPF 

 
 
LOCAL PARA ENTREGA DA CARTA DE DESISTÊNCIA: 
 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) 
SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 
CEP 70300-902 
Brasília, Distrito Federal 
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PORTARIA NORMATIVA N° 21, DE 19 DE MARÇO DE 2014. 

 
 

Extingue a gratificação de função pelo exercício 
das atividades de coordenação das Assessorias das 
Comissões Permanentes e Especiais do CAU/BR.  

 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 
competências que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Extinguir, no âmbito do Quadro Provisório de Pessoal do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a gratificação de função pelo desempenho das atividades de 
coordenação das Assessorias das Comissões Permanentes e Especiais do CAU/BR, a partir de 
1° de abril 2014. 
 
Art. 2° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data, com efeitos financeiros a partir de 
1° de abril de 2014. 
 

Brasília, 19 de março de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR  
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PORTARIA NORMATIVA N° 22, DE 5 DE MAIO DE 2014 
 

Regulamenta, no âmbito do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em 
conformidade com a Resolução CAU/BR n° 47, de 
2013, os procedimentos para autorização de 
deslocamentos a serviço e dá outras providências.  
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Os deslocamentos de pessoas a serviço do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), no território nacional ou no exterior, regem-se pela Resolução CAU/BR n° 
47, de 9 de maio de 2013, e, no que se refere às autorizações para a realização dos 
deslocamentos a serviço, pelas disposições desta Portaria Normativa. 
 
Art. 2° Os deslocamentos de pessoas a serviço do CAU/BR serão autorizados pelos seguintes 
agentes: 
 
I - Presidente: 
 
a) dos conselheiros, membros do Colegiado Permanente, ouvidor-geral e convidados; 
 
b) dos presidentes de Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF), quando as despesas de viagens, parcial ou integralmente, forem 
custeadas pelo CAU/BR; 
 
c) do Gerente Geral; 
 
d) do Chefe de Gabinete do CAU/BR; 
 
II - Gerente Geral: 
 
a) dos Gerentes, Assessores-Chefes e Coordenadores; 
 
b) dos demais empregados do CAU/BR; 
 
III - Chefe de Gabinete da Presidência: 
 
a) dos Assessores-Chefes e Coordenadores vinculados ao Gabinete da Presidência; 
 
b) dos demais empregados do CAU/BR vinculados ao Gabinete da Presidência. 
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§ 1° No impedimento do Presidente, as autorizações que a este competirem serão decididas 
pelo Vice-Presidente que estiver no exercício da Presidência do CAU/BR. 
 
§ 2° Por ordem do Presidente do CAU/BR: 
 
a) os deslocamentos a serviço de que trata o inciso I do caput deste artigo serão autorizados 
pelo Gerente Geral; 
 
b) os deslocamentos a serviço do Gerente Geral serão autorizados pelo Chefe de Gabinete; 
 
c) os deslocamentos a serviço do Chefe de Gabinete serão autorizados pelo Gerente Geral. 
 
§ 3° Na ausência do Gerente Geral, os deslocamentos a serviço de que trata o inciso II do 
caput deste artigo serão autorizados pelo Chefe de Gabinete. 
 
§ 4° Na ausência do Chefe de Gabinete, os deslocamentos a serviço de que trata o inciso III 
do caput deste artigo serão autorizados pelo Gerente Geral. 
 
§ 5° As competências especiais estabelecidas nos incisos II e III do caput deste artigo não 
excluem a competência geral do Presidente do CAU/BR para a mesma matéria. 
 
Art. 3° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data. 
 

Brasília, 5 de maio de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 23, DE 22 DE MAIO DE 2014 

 
Regulamenta, no âmbito do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em 
conformidade com a Lei n° 4.749, de 12 de 
agosto de 1965, o pagamento da gratificação 
salarial instituída pela Lei n° 4.090, de 13 de 
julho de 1962 – décimo terceiro salário, e dá 
outras providências.  
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° A gratificação salarial instituída pela Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício de 2014, até o 
dia 20 de dezembro de 2014, compensada a importância que, a título de adiantamento, o 
empregado houver recebido na forma do artigo seguinte. 
 
Parágrafo único. O valor total da gratificação e a sua forma de cálculo atenderão ao que 
dispõem as Leis n° 4.090, de 1962, e n° 4.749, de 1965. 
 
Art. 2° O adiantamento a que se refere o artigo antecedente será pago nos seguintes prazos 
e formas: 
 
I - no mês de junho de 2014, respeitado o seguinte: 
 
a) aos empregados que fizerem opção pelo adiantamento nesse mês; 
 
b) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da sexta parte do salário devido no mês 
de junho de 2014, multiplicado pelo número de meses de trabalho efetivo apurados no 
período de janeiro a junho de 2014; 
 
II - no mês de novembro de 2014, respeitado o seguinte: 
 
a) aos empregados que não fizerem a opção pelo adiantamento na forma do inciso I deste 
artigo; 
 
b) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da duodécima parte do salário devido 
no mês de novembro de 2014, multiplicado pelo número de meses de trabalho efetivo 
apurados no período de janeiro a dezembro 2014. 
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Art. 3° Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento de que trata o art. 
1° desta Portaria Normativa, proceder-se-á à compensação do adiantamento mencionado 
no art. 2° com as verbas rescisórias. 
 
Art. 4° As retenções relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, às contribuições devidas ao 
Instituto Nacional do Seguro Social, e a quaisquer outros encargos devidos pelo empregado 
e incidentes sobre a gratificação de que trata esta Portaria Normativa serão descontadas por 
ocasião da quitação do valor residual na forma do art. 1°, ressalvados os casos de rescisão do 
contrato de trabalho nos termos do art. 3° antecedente, aplicando-se as compensações nas 
verbas rescisórias. 
 
Art. 5° Esta Portaria Normativa entra em vigor nesta data. 
 

Brasília, 22 de maio de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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PORTARIA NORMATIVA N° 24, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

 
 

Delega, em conformidade com o Regimento 
Geral do CAU/BR e com a Deliberação Plenária n° 
31, de 6 de junho de 2014, atribuições aos 
agentes do CAU/BR e dá outras providências. 

 
 

O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e o art. 70 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Delegar, em conformidade com o Regimento Geral do CAU/BR e com a Deliberação 
Plenária n° 31, de 6 de junho de 2014, aos ocupantes de Empregos de Livre Provimento e 
Demissão que menciona, as atribuições que se seguem: 
 
I - ao Gerente Geral, em conjunto com o Gerente Administrativo, ou com o Gerente 
Financeiro, ou com o Gerente Técnico, para: 
 
a) autorizarem a realização de licitações e praticarem todos os demais atos inerentes ao 
procedimento até a homologação do resultado e a adjudicação do objeto ao vencedor, 
quando as despesas previstas não excederem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
 
b) firmarem contratos e instrumentos equivalentes decorrentes das licitações autorizadas e 
processadas por delegação na forma da alínea “a”, quando as despesas previstas não 
excederem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
 
c) firmarem contratos e instrumentos equivalentes decorrentes de atos de dispensa de 
licitação por valor nos termos do art. 24, incisos I e II da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993; 
 
II - ao Gerente Geral, em conjunto com o Chefe de Gabinete, para: 
 
a) firmarem convênios e outros ajustes onerosos, quando as despesas previstas não 
excederem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
 
b) firmarem contratos decorrentes de licitações, cujos atos de homologação e de 
adjudicação tenham sido previamente firmados pelo presidente do CAU/BR ou que 
decorram de atos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação ratificados pelo presidente 
do CAU/BR, quando as despesas previstas não excederem de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais);  
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III - ao Gerente Geral, em conjunto com o Gerente Financeiro, para: 
 
a) autorizarem, quando os valores não excederem, em cada caso, a importância de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) em cada mês, e desde que tenham sido atendidos os requisitos 
para a liquidação da despesa na forma da legislação e das normas aplicáveis, os seguintes 
pagamentos: 
 
1) dos valores devidos em razão de contratos, convênios e outros ajustes onerosos; 
 
2) de obrigações trabalhistas, incluindo salários e outros valores devidos a igual título;  
 
3) de encargos devidos à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  
 
4) dos valores retidos sobre os pagamentos realizados pelo CAU/BR, inclusive impostos e 
contribuições; 
 
b) autorizarem quaisquer pagamentos quando os valores não excederem, em cada caso, a 
importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e desde que tenham sido atendidos os requisitos 
para a realização da despesa e para a sua liquidação na forma da legislação e das normas 
aplicáveis; 
 
c) assinarem os demonstrativos contábeis incluindo balancetes mensais e anuais; 
 
d) assinarem os empenhos relativos a comprometimento de valores orçamentários em 
relação a contratos, convênios e outros compromissos firmados pelo CAU/BR;  
 
e) promoverem transferências financeiras entre as contas correntes bancárias do CAU/BR, 
qualquer que seja o valor, quando devidamente motivadas. 
 
Parágrafo único. Para o exercício das delegações de que trata este artigo ficam os agentes 
ocupantes dos Empregos de Livre Provimento e Demissão, aos quais se destinam as 
delegações, autorizados a promoverem, junto às instituições financeiras de movimentação 
de recursos do CAU/BR, os registros de autógrafos, assinaturas eletrônicas, registro de 
senhas e demais medidas necessárias à movimentação de recursos, respeitados os limites 
das delegações.   
 
Art. 2° Delegar, aos ocupantes de Empregos de Livre Provimento e Demissão que menciona, 
as atribuições que se seguem:  
 
I - ao Gerente Geral, para: 
 
a) fixar o horário de expediente normal do CAU/BR e as alterações do horário normal de 
expediente nos casos de datas festivas, eventos públicos e outras situações excepcionais; 
 
b) aprovar as jornadas individuais de trabalho do pessoal empregado e autorizar, nos casos 
excepcionais, o trabalho extraordinário; 
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c) conceder férias ao pessoal empregado do CAU/BR, inclusive quanto ao parcelamento, 
respeitado o plano anual de férias aprovado pelo Presidente do CAU/BR; 
 
d) decidir sobre as avaliações de pessoal em período de experiência, autorizando, conforme 
o caso, a continuidade dos contratos de trabalho ou a sua rescisão; 
 
e) expedir orientações e manuais de serviços relativos às rotinas gerais do CAU/BR; 
 
f) representar o CAU/BR perante todos os órgãos da Administração Pública Federal e do 
Distrito Federal, especialmente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Instituto 
Nacional do Seguro Social, Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal e 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal; 
 
II - ao Gerente Geral, em conjunto com quaisquer dos Gerentes e dos Assessores Chefes, 
para expedirem orientações e manuais de serviços relativos às rotinas da respectiva área 
não contempladas nos atos a que se refere o inciso I, letra “e” deste artigo; 
 
III - ao Gerente Geral e, na ausência ou impedimento deste, ao Gerente Administrativo, para: 
 
a) assinar contratos de trabalho de empregos efetivos do quadro de pessoal do CAU/BR e, 
quando for o caso, os avisos prévios de dispensa; 
 
b) efetuar os registros e anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 
ocupantes de empregados efetivos e de empregos de livre provimento e demissão;  
 
c) assinar termo de rescisão de contrato de trabalho, guia de movimentação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, e demais atos relacionados à demissão de empregado 
efetivo. 
 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

Brasília, 13 de junho de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 
 

Dispõe sobre a criação do Sistema de Informação e 
Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo (SICCAU) e dá outras providências. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 28, incisos III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 29, 
incisos X e XXXI do Regimento Geral Provisório aprovado na Sessão Plenária Ordinária n° 1, de 
18 de novembro de 2011, e de acordo com a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária 
n° 2, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Autorizar o Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) a 
adotar as providências para a aquisição de softwares e contratação de serviços com vistas ao 
desenvolvimento e implantação, 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) do Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
(SICCAU), a ser operado pelo CAU/BR como um sistema único para todo o País e garantir a 
uniformidade de procedimentos em todos os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Art. 2° Sem prejuízo da possibilidade de que outros módulos venham a ser agregados ao 
Sistema, com vistas a atender demandas não previstas por ocasião de sua implantação, o 
SICCAU deverá conter, desde logo, os seguintes módulos básicos:  
 
I) Gerencial;  
 
II) Corporativo;  
 
III) Sistema de Informação Geográfica;  
 
IV) Gerenciamento Eletrônico de Documentos; e 
 
V) Biblioteca.  
 
Parágrafo único. A organização do SICCAU deverá atender ao disposto na ilustração constante 
do Anexo a esta Resolução.  
 
Art. 3° O SICCAU prestará os serviços básicos relativos ao relacionamento dos profissionais e 
pessoas jurídicas com o Conselho via Internet, de forma tal a garantir a mesma qualidade de 
serviços para todos os CAU/UF, independente de seu porte. 
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Art. 4° Todos os serviços prestados pelo SICCAU serão virtuais, através de um único sistema 
corporativo, sendo que aqueles serviços que dependerem de análise técnica serão prestados 
através de corpo técnico devidamente habilitado para tal e portador de certificação digital. 
 
Art. 5° O SICCAU deverá fornecer os recursos tecnológicos de Sistema de Informação 
Geográfica munido de bases de ruas das cidades brasileiras, necessários às atividades de 
fiscalização, a todos os CAU/UF, via Internet. 
 
Art. 6° O SICCAU deverá fornecer na sua implantação os Sistemas de Orçamento e Contábil via 
WEB, de modo a permitir a consolidação das prestações de contas pelo CAU/BR e os demais 
Sistemas de Compras e Contratos em versões ainda locais para cada CAU/UF. Até o final do 
exercício de 2012 o SICCAU deverá fornecer todos os sistemas gerenciais via internet com as 
devidas manutenções. 
 
Art. 7° O SICCAU operacionalizará a partição, na origem, dos recursos advindos das atividades 
relativas ao exercício profissional conforme o CAU/UF de origem dos profissionais. 
 
Art. 8° O SICCAU disporá desde sua implantação de recursos de áudio e vídeo conferência via 
software, prevendo que todos os CAU/UF façam o mesmo. 
 
Art. 9° Esta Resolução entra em vigor nesta data.  
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ 
Presidente 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 28, incisos III, V e XI da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o art. 29, 
incisos X, XIII, XIV, XVI e XXXI do Regimento Geral Provisório aprovado na Sessão Plenária 
Ordinária n° 1, de 18 de novembro de 2011, e de acordo com a deliberação adotada na Sessão 
Plenária Ordinária n° 2, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar as Propostas Orçamentárias dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil - CAU/BR, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Acre (CAU/AC), 
Alagoas (CAU/AL), Amazonas (CAU/AM), Amapá (CAU/AP), Bahia (CAU/BA), Ceará (CAU/CE), do 
Distrito Federal (CAU/DF), Espírito Santo (CAU/ES), Goiás (CAU/GO), Maranhão (CAU/MA), 
Minas Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do Sul (CAU/MS), Mato Grosso (CAU/MT), Pará 
(CAU/PA), Paraíba (CAU/PB), Pernambuco (CAU/PE), Piauí (CAU/PI), Paraná (CAU/PR), Rio de 
Janeiro (CAU/RJ), Rio Grande do Norte (CAU/RN), Rondônia (CAU/RO), Roraima (CAU/RR), Rio 
Grande do Sul (CAU/RS), Santa Catarina (CAU/SC), Sergipe (CAU/SE), São Paulo (CAU/SP) e 
Tocantins (CAU/TO) para os exercícios de 2011 e 2012, na forma do resumo abaixo: 
 

CAU/BR - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2011 
RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 

Receita Corrente: 6.000.000,00 Despesa Corrente: 2.290.000,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 3.710.000,00 
TOTAL: 6.000.000,00 TOTAL: 6.000.000,00 

 
CAU/BR - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 13.453.837,08 Despesa Corrente: 13.453.837,08 
Receita Capital: 1.500.000,00 Despesa Capital: 1.500.000,00 
TOTAL: 13.953.837,08 TOTAL: 13.953.837,08 

 
CAU/AC - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

 RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 135.101,51 Despesa Corrente: 123.601,51 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 11.500,00 
TOTAL: 135.101,51 TOTAL: 135.101,51 

 
CAU/AL - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

 RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 198.529,06 Despesa Corrente: 165.529,08 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 33.000,00 
TOTAL: 198.529,06 TOTAL: 198.529,08 
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CAU/AM - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 
 RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 

Receita Corrente: 823.588,11 Despesa Corrente: 691.588,11 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 132.000,00 
TOTAL: 823.588,11 TOTAL: 823.588,11 

 
CAU/AP - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 209.447,36 Despesa Corrente: 174.447,36 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 35.000,00 
TOTAL: 209.447,36 TOTAL: 209.447,36 

 
CAU/BA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 2.788.667,07 Despesa Corrente: 1.913.667,07 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 875.000,00 
TOTAL: 2.788.667,07 TOTAL: 2.788.667,07 

 
CAU/CE - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 1.526.858,15 Despesa Corrente: 1.107.858,15 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital:  419.000,00 
TOTAL: 1.526.858,15 TOTAL: 1.526.858,15 

 
CAU/DF - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 2.274.448,63 Despesa Corrente: 1.491.448,63 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 783.000,00 
TOTAL: 2.274.448,63 TOTAL: 2.274.448,63 

 
CAU/ES - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 2.263.522,23 Despesa Corrente: 1.455.522,23 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 808.000,00 
TOTAL: 2.263.522,23 TOTAL: 2.263.522,23 

 
CAU/GO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 4.625.901,83 Despesa Corrente: 2.575.901,83 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 2.050.000,00 
TOTAL: 4.625.901,83 TOTAL: 4.625.901,83 

 
CAU/MA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 354.927,94 Despesa Corrente: 327.927,94 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 27.000,00 
TOTAL: 354.927,94 TOTAL: 354.927,94 

 
 

CAU/MG - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 
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RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 

Receita Corrente: 4.005.580,80 Despesa Corrente: 2.752.580,80 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 1.253.000,00 
TOTAL: 4.005.580,80 TOTAL: 4.005.580,80 

 
CAU/MS - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 3.604.006,19 Despesa Corrente: 2.124.006,19 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 1.480.000,00 
TOTAL: 3.604.006,19 TOTAL: 3.604.006,19 

 
CAU/MT - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

 RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 3.226.945,46 Despesa Corrente: 1.873.945,46 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 1.353.000,00 
TOTAL: 3.226.945,46 TOTAL: 3.226.945,46 

 
CAU/PA - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 1.648.076,31 Despesa Corrente: 1.115.076,31 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 533.000,00 
TOTAL: 1.648.076,31 TOTAL: 1.648.076,31 

 
CAU/PB - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 1.236.418,44 Despesa Corrente: 833.418,44 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 403.000,00 
TOTAL: 1.236.418,44 TOTAL: 1.236.418,44 

 
CAU/PE - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 2.200.052,85 Despesa Corrente: 1.522.052,85 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 678.000,00 
TOTAL: 2.200.052,85 TOTAL: 2.200.052,85 

 
CAU/PI - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 178.566,54 Despesa Corrente: 161.566,54 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 17.000,00 
TOTAL: 178.566,54 TOTAL: 178.566,54 

 
CAU/PR - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 10.496.573,90 Despesa Corrente: 6.328.573,90 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 4.168.000,00 
TOTAL: 10.496.573,90 TOTAL: 10.496.573,90 

 
CAU/RJ - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
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Receita Corrente: 7.724.493,55 Despesa Corrente: 4.800.150,05 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 2.924.343,50 
TOTAL: 7.724.493,55 TOTAL: 7.724.493,55 

 
CAU/RN - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 1.035.642,26 Despesa Corrente: 761.136,75 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 274.505,51 
TOTAL: 1.035.642,26 TOTAL: 1.035.642,26 

 
CAU/RO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 277.091,27 Despesa Corrente: 245.091,27 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 32.000,00 
TOTAL: 277.091,27 TOTAL: 277.091,27 

 
CAU/RR - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 99.840,00 Despesa Corrente: 89.840,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 10.000,00 
TOTAL: 99.840,00 TOTAL: 99.840,00 

 
CAU/RS - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 15.177.959,90 Despesa Corrente: 8.557.959,90 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 6.620.000,00 
TOTAL: 15.177.959,90 TOTAL: 15.177.959,90 

 
CAU/SC - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 6.569.216,32 Despesa Corrente: 3.327.216,32 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 3.242.000,00 
TOTAL: 6.569.216,32 TOTAL: 6.569.216,32 

 
CAU/SE - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 537.807,21 Despesa Corrente: 490.807,21 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 47.000,00 
TOTAL: 537.807,21 TOTAL: 537.807,21 

 
CAU/SP - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 

 RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 
Receita Corrente: 26.217.027,01 Despesa Corrente: 17.297.027,01 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 8.920.000,00 
TOTAL: 26.217.027,01 TOTAL: 26.217.027,01 

 
 

CAU/TO - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ 

Receita Corrente: 1.283.473,91 Despesa Corrente: 884.973,91 
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Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 398.500,00 
TOTAL: 1.283.473,91 TOTAL: 1.283.473,91 

 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ 
Presidente do Conselho 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 
 
Institui o Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 28, inciso I da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 29, incisos I e 
II do Regimento Geral Provisório aprovado na Sessão Plenária Ordinária n° 1, de 18 de 
novembro de 2011, e de acordo com a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 2, 
realizada nos dias 14 e 15 de dezembro de 2011; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Fica instituído o Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, a ser comemorado no dia 15 de 
dezembro, em homenagem ao Arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, que 
tem nesse dia a sua data natalícia. 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ 
Presidente do Conselho 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
Dispõe sobre a dispensa do pagamento de multas e 
da apresentação de justificativas aos profissionais 
que não votaram nas eleições de 2011 para a 
composição do CAU/BR e dos CAU/UF e dá outras 
providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e 
os artigos 15 e 29, inciso III do Regimento Geral Provisório, e de acordo com a deliberação 
adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 3, realizada nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2012;  
 
Considerando que a Lei n° Lei n° 12.378, de 2010, estabeleceu a obrigatoriedade da 
participação dos arquitetos e urbanistas no processo eleitoral para escolha dos membros 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), sem, contudo, estipular a penalidade 
pela ausência; 
 
Considerando que não obstante a Lei n° 12.378, de 2010, tenha sido expressa na indicação da 
obrigatoriedade da participação dos arquitetos e urbanistas no processo eleitoral, trata-se de 
uma inovação em relação ao regime da Lei n° 8.195, de 26 de junho de 1991, que não estipula a 
obrigatoriedade da participação dos profissionais no processo eleitoral do Sistema 
CONFEA/CREA; 
 
Considerando que as penalidades por ausência aos processos eleitorais do CAU/BR e dos 
CAU/UF deverão ser fixadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a 
partir de sua instalação, não podendo ser aplicadas retroativamente; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Ficam dispensados do pagamento de multas e da apresentação de justificativas os 
arquitetos e urbanistas que não votaram nas eleições de 2011, para escolha dos membros 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). 
 
Art. 2° Os processos administrativos eventualmente instaurados pelos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, com vistas a sancionar os 
profissionais que faltaram ao processo eleitoral, serão arquivados e dessa ocorrência não ficará 
registro nos assentamentos dos profissionais. 
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Arq. HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012

Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais 

do arquiteto e urbanista e dá outras providências.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da 

Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso III do Regimento Geral Provisório, e de acordo com a deliberação adotada 

na Sessão Plenária Ordinária n° 5, realizada nos dias 4 e 5 de abril de 2012; 

Considerando as disposições do art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que discriminam as atribuições, atividades e campos de 

atuação dos arquitetos e urbanistas;  

Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 2º e seu parágrafo único, visando detalhar e esclarecer o conteúdo dos seus incisos;  

Considerando a necessidade da tipificação dos serviços de arquitetura e urbanismo para efeito de registro de responsabilidade, acervo técnico e 

celebração de contratos de exercício profissional; 

RESOLVE:  

Art. 1° Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo da Unidade da Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos de atuação previstos na Lei n° 

12.378, de 2010, são disciplinados pela presente Resolução.  

Art. 2° As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere o artigo anterior são as seguintes:  

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;  

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;  

V - direção de obras e de serviço técnico;

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem; VII - desempenho de cargo e função técnica;  

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;  

X - elaboração de orçamento;  

XI - produção e divulgação técnica especializada; e  

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.  

Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação:  

I - de Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;  

II - de Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos;  

III - de Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e 

praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;  

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções 

tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;  

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional 

fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, 

acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 
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urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas 

e rurais;   

VI - de Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo 

e de paisagismo, foto-interpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;  

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações;  

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;  

IX - de instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e Urbanismo;  

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, 

organização e construção dos espaços;  

XI - do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e 

desenvolvimento sustentável.  

Art. 3° Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em Resolução própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos 

arquitetos e urbanistas serão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) através 

das seguintes atividades:  

1. PROJETO 1.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES  

1.1.1. Levantamento arquitetônico; 

1.1.2. Projeto arquitetônico;

1.1.3. Projeto arquitetônico de reforma;

1.1.4. Projeto de edifício efêmero ou instalações efêmeras; 

1.1.5. Projeto de monumento; 

1.1.6. Projeto de adequação de acessibilidade; 

1.1.7. As built;

1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS  

1.2.1. Projeto de estrutura de madeira;

1.2.2. Projeto de estrutura de concreto;

1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada;

1.2.4. Projeto de estrutura metálica; 

1.2.5. Projeto de estruturas mistas; 

1.2.6. Projeto de outras estruturas.

1.3. CONFORTO AMBIENTAL  

1.3.1. Projeto de adequação ergonômica;

1.3.2. Projeto de luminotecnia;

1.3.3. Projeto de condicionamento acústico;

1.3.4. Projeto de sonorização;

1.3.5. Projeto de ventilação, exaustão e climatização;

1.3.6. Projeto de certificação ambiental;

1.4. ARQUITETURA DE INTERIORES  

1.4.1. Projeto de arquitetura de interiores;

1.4.2. Projeto de reforma de interiores; 

1.4.3. Projeto de mobiliário;

1.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA

1.5.1. Projeto de instalações hidrossanitárias prediais;

1.5.2. Projeto de instalações prediais de águas pluviais;

1.5.3. Projeto de instalações prediais de gás canalizado;

1.5.4. Projeto de instalações prediais de gases medicinais;

1.5.5. Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio;

1.5.6. Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes; 
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1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão;

1.5.8. Projeto de instalações telefônicas prediais;

1.5.9. Projeto de instalações prediais de TV;

1.5.10. Projeto de comunicação visual para edificações; 

1.5.11. Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios; 

1.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA

1.6.1. Levantamento paisagístico; 

1.6.2. Prospecção e inventário; 

1.6.3. Projeto de arquitetura paisagística;

1.6.4. Projeto de recuperação paisagística;

1.6.5. Plano de manejo e conservação paisagística;

1.7. RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA  

1.7.1. Memorial descritivo; 

1.7.2. Caderno de especificações ou de encargos;

1.7.3. Orçamento;

1.7.4. Cronograma;

1.7.5. Estudo de viabilidade econômico-financeira; 

1.7.6. Avaliação pós-ocupação;

1.8. URBANISMO E DESENHO URBANO  

1.8.1. Levantamento cadastral;

1.8.2. Inventário urbano;

1.8.3. Projeto urbanístico;

1.8.4. Projeto de parcelamento do solo mediante loteamento;

1.8.5. Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento; 

1.8.6. Projeto de regularização fundiária;

1.8.7. Projeto de sistema viário e acessibilidade;

1.8.8. Projeto especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento;

1.8.9. Projeto de mobiliário urbano;

1.9. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO  

1.9.1. Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação;

1.9.2. Projeto de sistema de iluminação pública;

1.9.3. Projeto de comunicação visual urbanística;

1.9.4. Projeto de sinalização viária; 

1.9.5. Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos;

1.10. RELATÓRIOS TÉCNICOS URBANÍSTICOS  

1.10.1. Memorial descritivo; 

1.10.2. Caderno de especificações ou de encargos;

1.10.3. Orçamento;

1.10.4. Cronograma;

1.10.5. Estudo de viabilidade econômico-financeira; 

1.11. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO  

1.11.1. Preservação de edificações de interesse histórico-cultural; 1.11.1.1. Registro da evolução do edifício;

1.11.1.2. Avaliação do estado de conservação;

1.11.1.3. Projeto de consolidação;

1.11.1.4. Projeto de estabilização;

1.11.1.5. Projeto de requalificação;

1.11.1.6. Projeto de conversão funcional;

1.11.1.7. Projeto de restauração;
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1.11.1.8. Plano de conservação preventiva;

1.11.2. Preservação de sítios histórico-culturais; 

1.11.2.1. Levantamento físico, socioeconômico e cultural;

1.11.2.2. Registro da evolução urbana; 

1.11.2.3. Inventário patrimonial; 

1.11.2.4. Projeto urbanístico setorial;

1.11.2.5. Projeto de requalificação de espaços públicos;

1.11.2.6. Projeto de requalificação habitacional;

1.11.2.7. Projeto de reciclagem da infraestrutura; 

1.11.2.8. Plano de preservação;

1.11.2.9. Plano de gestão patrimonial;

1.11.3. Preservação de jardins e parques históricos;

1.11.3.1 Prospecção e inventário;

1.11.3.2. Registro da evolução do sítio;

1.11.3.3. Projeto de restauração paisagística; 

1.11.3.4. Projeto de requalificação paisagística;

1.11.3.5. Plano de manejo e conservação;

2. EXECUÇÃO  

2.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES  

2.1.1. Execução de obra; 

2.1.2. Execução de reforma de edificação; 

2.1.3. Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras;

2.1.4. Execução de monumento;

2.1.5. Execução de adequação de acessibilidade.  

2.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS  

2.2.1. Execução de estrutura de madeira;

2.2.2. Execução de estrutura de concreto;

2.2.3. Execução de estrutura pré-fabricada;

2.2.4. Execução de estrutura metálica; 

2.2.5. Execução de estruturas mistas; 

2.2.6. Execução de outras estruturas;

2.3. CONFORTO AMBIENTAL  

2.3.1. Execução de adequação ergonômica;

2.3.2. Execução de instalações de luminotecnia; 

2.3.3. Execução de instalações de condicionamento acústico; 

2.3.4. Execução de instalações de sonorização;

2.3.5. Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização; 

2.4. ARQUITETURA DE INTERIORES  

2.4.1. Execução de obra de interiores;

2.4.2. Execução de reforma de interiores;

2.4.3. Execução de mobiliário; 

2.5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES À ARQUITETURA  

2.5.1. Execução de instalações hidrossanitárias prediais; 

2.5.2. Execução de instalações prediais de águas pluviais;

2.5.3. Execução de instalações prediais de gás canalizado; 

2.5.4. Execução de instalações prediais de gases medicinais;

2.5.5. Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio;

2.5.6. Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes;
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2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão;

2.5.8. Execução de instalações telefônicas prediais;

2.5.9. Execução de instalações prediais de TV;

2.5.10. Execução de comunicação visual para edificações;

2.5.11. Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios. 

2.6. ARQUITETURA PAISAGÍSTICA  

2.6.1. Execução de obra de arquitetura paisagística;

2.6.2. Execução de recuperação paisagística; 2.6.3. Implementação de plano de manejo e conservação;

2.7. URBANISMO E DESENHO URBANO  

2.7.1. Execução de obra urbanística;

2.7.2 Execução de obra de parcelamento do solo mediante loteamento; 

2.7.3. Execução de obra de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento; 

2.7.4. Implantação de sistema especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento;

2.7.5. Execução de sistema viário e acessibilidade; 

2.7.6. Execução de mobiliário urbano;

2.8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES AO URBANISMO  

2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação;

2.8.2. Execução de sistema de iluminação pública; 

2.8.3. Execução de comunicação visual urbanística;

2.8.4. Execução de obra de sinalização viária;

2.8.5. Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos;

2.9. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO  

2.9.1. Preservação de edificações de interesse histórico-cultural;

2.9.1.1. Execução de obra de preservação do patrimônio edificado;

2.9.1.2. Execução de obra de consolidação;

2.9.1.3. Execução de obra de estabilização;

2.9.1.4. Execução de obra de reutilização; 

2.9.1.5. Execução de obra de requalificação; 

2.9.1.6. Execução de obra de conversão funcional; 

2.9.1.7. Execução de obra de restauração;

2.9.1.8. Execução de obra de conservação preventiva;

2.9.2. Preservação de sítios histórico-culturais;

2.9.2.1. Execução de obra urbanística setorial; 

2.9.2.2. Execução de obra de requalificação de espaços públicos;

2.9.2.3. Execução de obra de requalificação habitacional; 

2.9.2.4. Execução de obra de reciclagem da infraestrutura;

2.9.3. Preservação de jardins e parques históricos; 

2.9.3.1. Execução de obra de restauração paisagística;

2.9.3.2. Execução de requalificação paisagística;

2.9.3.3. Implementação de plano de manejo e conservação;

3. GESTÃO  

3.1. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

3.2. SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;

3.3. DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 

3.4. GERENCIAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;

3.5. ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;

3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;

3.7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA.
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4. MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO  

4.1. GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA  

4.1.1. Levantamento topográfico por imagem;

4.1.2. Fotointerpretação; 4.1.3. Georreferenciamento; 

4.1.4. Levantamento topográfico planialtimétrico;

4.1.5. Análise de dados georreferenciados e topográficos;

4.1.6. Cadastro técnico multifinalitário;

4.1.7. Elaboração de Sistemas de Informações Geográficas – SIG. 

4.2 MEIO AMBIENTE  

4.2.1. Zoneamento geoambiental; 

4.2.2. Diagnóstico ambiental;

4.2.3. Relatório Ambiental Simplificado – RAS;

4.2.4. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;

4.2.5. Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA;

4.2.6. Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto no Meio Ambiente – EIA – RIMA;

4.2.7. Estudo de Impacto Ambiental complementar – EIAc;

4.2.8. Plano de monitoramento ambiental;

4.2.9. Plano de Controle Ambiental – PCA;

4.2.10. Relatório de Controle Ambiental – RCA;

4.2.11. Plano de manejo ambiental;

4.2.12. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD;

4.2.13. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 

4.3 PLANEJAMENTO REGIONAL

4.3.1. Levantamento físico-territorial, socioeconômico e ambiental;

4.3.2. Diagnóstico socioeconômico e ambiental; 

4.3.3. Plano de desenvolvimento regional;

4.3.4. Plano de desenvolvimento metropolitano;

4.3.5 Plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável – PDITs; 

4.3.6. Plano de desenvolvimento de região integrada – RIDE; 

4.3.7. Plano diretor de mobilidade e transporte;

4.4. PLANEJAMENTO URBANO  

4.4.1. Levantamento ou inventário urbano;

4.4.2. Diagnóstico físico-territorial, socioeconômico e ambiental;

4.4.3. Planejamento setorial urbano; 

4.4.4. Plano de intervenção local;

4.4.5. Planos diretores;

4.4.6. Plano de saneamento básico ambiental; 

4.4.7. Plano diretor de drenagem pluvial;

4.4.8. Plano diretor de mobilidade e transporte;

4.4.9. Plano diretor de desenvolvimento integrado do turismo sustentável – PDITs;

4.4.10. Plano de habitação de interesse social;

4.4.11. Plano de regularização fundiária;

4.4.12. Análise e aplicação dos instrumentos do estatuto das cidades;

4.4.13. Plano ou traçado de cidade;

4.4.14. Plano de requalificação urbana;

5. ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO  

5.1. ASSESSORIA; 

5.2. CONSULTORIA;

[ 190 ]  

   RESOLUÇÃO Nº 21/2012



5.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA;

5.4. VISTORIA; 5.5. PERÍCIA;

5.6. AVALIAÇÃO;

5.7. LAUDO TÉCNICO; 

 5.8. PARECER TÉCNICO; 

 5.9. AUDITORIA;

5.10. ARBITRAGEM;

5.11. MENSURAÇÃO;

6. ENSINO E PESQUISA  

6.1. ENSINO  

6.1.1. Ensino de graduação e/ou pós-graduação;

6.1.2. Extensão;

6.1.3. Educação continuada;

6.1.4. Treinamento;

6.1.5. Ensino Técnico Profissionalizante;

6.2. PESQUISA  

6.3. TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE  

6.3.1. Pesquisa e inovação tecnológica;

6.3.2. Pesquisa aplicada em tecnologia da construção;

6.3.3. Pesquisa de elemento ou produto para a construção;

6.3.4. Estudo ou pesquisa de resistência dos materiais; 

 6.3.5. Estudo e correção de patologias da construção;

6.3.6. Padronização de produto para a construção; 

6.3.7. Ensaio de materiais;

6.3.8. Controle de qualidade de construção ou produto.

7. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Lei n° 7.410, de 27 de novembro de 1985)

7.1. PLANOS  

7.1.1. Plano da gestão de segurança do trabalho;

7.1.2 Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; 

 7.1.3. Plano de emergência;

7.1.4. Plano de prevenção de catástrofes; 

7.1.5. Plano de contingência;

7.2. PROGRAMAS  

7.2.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;

7.2.2. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;

7.2.3. Programa de Proteção Respiratória; 

7.2.4. Programa de Conservação Auditiva;

7.2.5. Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno – PPEOB;

7.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS  

7.3.1. Riscos químicos;

 7.3.2. Riscos físicos;

7.3.3. Riscos biológicos;

7.3.4. Riscos ambientais; 

 7.3.5. Riscos ergonômicos; 

7.4. MAPA DE RISCO DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

7.5. RELATÓRIOS PARA FINS JUDICIAIS  

7.5.1. Vistoria; 

 7.5.2. Perícia; 
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 7.5.3. Avaliação;

7.5.4. Laudo;

7.6. LAUDO DE INSPEÇÃO SOBRE ATIVIDADES INSALUBRES;  

7.7. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO TRABALHO - LTCAT;

7.8. OUTRAS ATIVIDADES

 7.8.1. Equipamentos de proteção individual – EPI; 

 7.8.2. Equipamentos de proteção coletiva;

7.8.3. Medidas de proteção coletiva; 

7.8.4. Avaliação de atividades perigosas;

7.8.5. Medidas de proteção contra incêndios e catástrofes;

7.8.6. Instalações de segurança do trabalho;

7.8.7. Condições de trabalho;

7.8.8. Sinalização de segurança;

7.8.9. Dispositivos de segurança;

7.8.10. Segurança em instalações elétricas;

7.8.11. Segurança para operação de elevadores e guindastes.  

Art. 4° Para efeito de aplicação desta Resolução, as atividades profissionais dos arquitetos e urbanistas referidas no artigo anterior são definidas no 

glossário contido em seu Anexo.  

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Presidente do CAU/BR
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ANEXO À RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012

GLOSSÁRIO

Este Anexo contém o glossário de atividades e atribuições estabelecidas no art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e no art. 3° da 

Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012. Embora os termos aqui elencados sejam também aplicáveis a outros contextos, para os efeitos da 

Resolução n° 21, de 5 de abril de 2012, não devem prevalecer entendimento e aplicação distinta deste glossário. 

Acessibilidade - possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização, com segurança e autonomia, de edificações, 

mobiliário, espaços urbanos e equipamentos;  

Acompanhamento de obra ou serviço técnico – atividade exercida por profissional ou empresa de arquitetura e urbanismo para verificação da 

implantação do projeto na obra, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e especificações técnicas nele contidas.  

Análise – atividade que consiste na identificação e no exame das partes constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar seus 

aspectos técnicos;  

Arbitragem – atividade que consiste na solução de conflitos a partir de decisão proferida por árbitro, escolhido pelas partes envolvidas, entre 

profissionais versados na matéria objeto da controvérsia;  

As built – revisão do projeto conforme executado, objetivando sua regularidade junto aos órgãos públicos, ou sua atualização e manutenção ao 

término da construção, fabricação ou montagem da obra;  

Assessoria – atividade que consiste na prestação de serviços por profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo 

profissional, visando ao auxílio técnico à elaboração de projeto ou execução de obra ou serviço;  

Assistência técnica – atividade que consiste na prestação de serviços em geral, por profissional que detém conhecimento especializado em 

determinado campo de atuação profissional, visando prestar auxílio com vistas a suprir necessidades técnicas;  

Atividade – ação ou função específica facultada a um profissional, quando em atuação em sua área de formação, que o possibilita a fazer ou 

empreender coisas relacionadas à sua profissão;  

Atribuição – Prerrogativa ou competência de profissional, exclusiva ou compartilhada, adquirida em razão da formação acadêmica ou do cargo

exercido;  

Auditoria – atividade que se constitui de exame e verificação de obediência a condições formais estabelecidas para o controle de processos e a 

lisura de procedimentos; 

Avaliação de imóvel – atividade que se constitui de determinação técnica do valor monetário de um imóvel;  

Avaliação pós-ocupação – atividade que consiste na avaliação de resultado do projeto, voltada para diagnosticar aspectos positivos e negativos do 

ambiente construído em uso;  

Automação predial – utilização racional e planejada de diversos itens de consumo, objetivando segurança, economia, sustentabilidade e conforto.  

Cadastro técnico multifinalitário - registro de dados que servem de base para toda a infraestrutura de dados geoespaciais referentes a parcelas 

territoriais de um país;  

Caderno de encargos – instrumento que estabelece os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução de obra ou 

serviço técnico;  

Caderno de especificações – instrumento que estabelece as condições de execução e o padrão de acabamento para cada tipo de serviço, indicando 

os materiais especificados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente e podendo ser parte integrante do Caderno de Encargos;  

Certificação ambiental – adequação de projetos e planos às normas técnicas, nacionais e internacionais dos selos de eficiência energética e 

construtiva, a fim de aumentar o ciclo de vida útil, melhorar o desempenho e reduzir o impacto sobre o meio ambiente;  

Coleta de dados – atividade que consiste em reunir, de maneira organizada e consistente, dados necessários ao desempenho de tarefas 

relacionadas a estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio e afins;  

Conservação – atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas em medidas preventivas e de manutenção continuada, que visam à 

utilização de recursos naturais, construtivos, tecnológicos etc., de modo a permitir que estes se preservem ou se renovem;  

Consolidação – recuperação de lesões estruturais do edifício com técnicas tradicionais;  

Consultoria - atividade de prestação de serviços de aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho 

teórico pertinente, devidamente fundamentado;  
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Controle de qualidade - atividade de fiscalização exercida sobre o processo produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões 

previamente estabelecidos;  

Controle de riscos ambientais – controle de riscos dos agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função 

de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde;  

Conversão funcional – recuperação e adaptação de edifício, monumento ou espaço urbano, habilitando-o a novas funções;  

Coordenação e compatibilização de projetos – coordenação e compatibilização do projeto arquitetônico ou urbanístico com os demais projetos a 

ele complementares, podendo incluir a análise das alternativas de viabilização do empreendimento;  

Desempenho de cargo ou função técnica - atividade exercida de forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, 

designação ou contrato de trabalho;  

Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de modelos ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos, bens ou 

serviços, a partir de conhecimentos obtidos através da pesquisa científica ou tecnológica;  

Direção ou condução de obra ou serviço técnico – atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou 

serviço, definindo uma orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua execução por terceiros;  

Divulgação técnica – atividade de difundir, propagar ou publicar matéria de conteúdo técnico especializado;

Elaboração de orçamento – atividade, realizada a priori, que se traduz no levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos 

inerentes à execução de determinada obra, serviço ou empreendimento;  

Ensaio – atividade que consiste no estudo ou investigação sumária de aspectos técnicos e/ou científicos de determinado assunto;  

Ensino – atividade que consiste na transmissão de conhecimentos de maneira sistemática, formal e institucionalizada;

Equipamento – unidade ou conjunto de instrumentos, dispositivos ou máquinas, necessário ao funcionamento de um edifício ou instalação, 

implantados mediante normas técnicas;  

Equipamento de Proteção Individual (EPI) – dispositivo ou produto utilizado pelo trabalhador e de uso individual, destinado à proteção contra 

riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde;  

Equipamento urbano – unidade ou conjunto de bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados;  

Especificação – atividade que envolve a fixação das características, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações ou 

técnicas de execução a serem empregados em obra ou serviço técnico;  

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) – EIA é o estudo realizado para licenciamento de 

atividades que, direta ou indiretamente, afetam o meio ambiente ou que são potencialmente poluidoras. Este estudo deverá incluir, no mínimo, o 

diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, a análise dos impactos ambientais previstos e de suas alternativas, a definição de medidas 

mitigadoras e a elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos. Já o RIMA é o relatório correspondente, que 

deverá ser feito após a implantação do empreendimento; 

Estudo de Impacto Ambiental complementar (EIAc) - estudo que, quando necessário, complementa e atualiza um Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA); 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) – estudo executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades;  

Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) – parecer ou estudo técnico que aponta, em determinada área de interesse, os aspectos físicos, 

ambientais e legais, que se constituem condicionantes, impedimentos e/ou limitações em relação ao empreendimento ou projeto que se pretende 

instalar;  

Estudo de viabilidade econômico-financeira – análise técnica e econômico-financeira de um empreendimento arquitetônico, urbanístico ou 

paisagístico para fins de subsidiar planos estudos e projetos da mesma natureza; 

Execução de obra, serviço ou instalação – atividade em que o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou 

científico visando à materialização do que é previsto nos projetos de uma obra, serviço ou instalação;  

Experimentação – atividade que consiste em observar manifestações de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente 

estabelecidas, coletando dados e analisando-os com vistas à obtenção de conclusões; 

Extensão – atividade que se caracteriza pela transmissão de conhecimentos técnicos através da utilização de sistemas informais de aprendizado;  

Fiscalização de obra ou serviço: atividade que consiste na inspeção e controle técnico sistemático de obra ou serviço, com a finalidade de 

examinar ou verificar se a execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos;  
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Gerenciamento de obra – atividade que consiste no controle dos aspectos técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra, envolvendo a 

administração do contrato de construção ou implantação da edificação, com rigoroso controle do cronograma físico-financeiro estabelecido, 

quantidade e qualidade dos materiais empregados, mão de obra utilizada e toda a sistemática técnica e administrativa do canteiro de obra.  

Gestão – conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, 

aperfeiçoamento e manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção;  

Instalação – atividade de dispor ou conectar adequadamente um conjunto de dispositivos necessários a uma determinada obra ou serviço técnico, 

em conformidade com instruções e normas legais pertinentes;

Instalações efêmeras – obras de arquitetura de caráter transitório, podendo ser utilizadas com finalidade cênica ou cenográfica, assim como em

feiras, mostras e outros eventos de curta duração;

Laudo técnico – peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado como perito relata o que observou e apresenta suas 

conclusões; 

Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) – documento que transcreve, os diversos ambientes laborais como forma de 

identificar agentes agressivos, sejam eles, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, que possam causar acidentes ou risco a integridade física do 

Trabalhador, bem como, qual a intensidade de cada um deles, quais as medidas de prevenção adotadas, e se essa presença constitui ou não, o 

direito do adicional (insalubridade ou periculosidade);  

Manutenção – atividade que consiste em conservar espaços edificados e urbanos, estruturas, instalações e equipamentos em bom estado de 

conservação e operação; 

Mensuração – atividade que consiste na apuração de aspectos quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, num 

determinado período de tempo;  

Mobilidade - articulação entre os sistemas de transporte, de trânsito e de acessibilidade, refletida na condição em que se realizam os 

deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, com vistas a promover o acesso ao espaço de forma segura e sustentável;  

Monitoramento - atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita 

execução ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa ou qualquer outro empreendimento;  

Montagem – operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade 

autônoma que venha a tornar-se operacional, preenchendo a sua função;  

Obra – resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento elaborado visando à consecução de determinados objetivos;  

Operação – atividade que implica em fazer funcionar ou em acompanhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para 

produzir determinados efeitos ou produtos;  

Orientação técnica – atividade de proceder ao acompanhamento do desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, 

visando fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento;  

Padronização – atividade que consiste na determinação ou estabelecimento de características ou parâmetros, visando à uniformização de 

processos ou produtos desenvolvidos ou executados por outrem;  

Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emitida por especialista;  

Perícia – atividade que consiste na apuração das causas de determinado evento, na qual o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, 

efetua trabalho técnico visando a emissão de conclusão fundamentada;  

Pesquisa – atividade que consiste na investigação minuciosa, sistemática e metódica para elucidação ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou 

científicos de determinado fato, processo ou fenômeno;  

Planejamento – atividade que envolve a formulação sistematizada de um conjunto de decisões devidamente integradas, expressas em objetivos e 

metas, que explicita os meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num dado prazo;  

Plano de Controle Ambiental (PCA) – documento que norteia os programas e ações mitigadoras de projetos executivos para minimização de 

impactos ambientais avaliados pelo EIA/RIMA de acordo com a legislação;  

Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) – instrumento técnico para desenvolvimento da atividade turística, 

orientando investimentos, estratégias e ações, com vistas à melhoria da capacidade de gestão dos polos turísticos;  

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) – instrumento técnico que busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar a 

segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a 

legislação vigente;  
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Plano de manejo - documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma área sujeita a regime especial de proteção, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à sua gestão;  

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) – plano que reúne informações, diagnósticos, levantamentos e estudos que permitam a 

avaliação da degradação ou alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação de uma área, em conformidade com a 

legislação pertinente;  

Preservação – série de procedimentos e ações cujo objetivo é garantir a integridade e perenidade de patrimônio edificado ou natural;

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) – plano que estabelece condições e diretrizes 

de segurança do trabalho em obras e outras atividades relativas à construção civil, visando garantir, através de ações preventivas, a integridade 

física e a saúde dos trabalhadores da construção, dos funcionários terceirizados, dos fornecedores, contratantes e dos visitantes;  

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) – formulação e implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm por 

objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis 

ao longo de sua vida útil;  

Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno (PPEOB) – programa que visa à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de exposição ao benzeno, que existam ou 

que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais;  

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – programa cujo objetivo principal é identificar e analisar os riscos ambientais aos quais 

os empregados estão expostos, além de fornecer meios de controle e proteção eficaz;  

Projeto – criação do espírito, documentada através de representação gráfica ou escrita de modo a permitir sua materialização, podendo referir-se a 

uma obra ou instalação, a ser realizada através de princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um objetivo ou meta e adequando-se 

aos recursos disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade de sua execução;

Prospecção – conjunto de técnicas relativas à pesquisa arqueológica e construtiva; 

Reabilitação – conjunto de operações destinado a aumentar os níveis de qualidade de um edifício, de modo a atingir a conformidade com 

exigências funcionais, para as quais o edifício foi concebido;  

Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) – região metropolitana brasileira que se situa em mais de uma Unidade da Federação, criada por 

legislação federal específica, que delimita os municípios que a integram e fixa as competências assumidas pelo colegiado dos mesmos;  

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) – estudo dos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma 

atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, que conterá, dentre outras, as informações 

relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e das 

medidas de controle, de mitigação e de compensação;

Relatório de Controle Ambiental (RCA) – documento a ser apresentado no licenciamento de empreendimentos ou atividades que fazem uso de 

recursos ambientais, e que é utilizado nos casos em que a legislação permite a dispensa do EIA/RIMA;

Reparo – atividade que consiste em recuperar ou consertar obra, equipamento ou instalação avariada, mantendo suas características originais;  

Requalificação – recuperação do edifício usualmente para a mesma função;

Restauração – recuperação da unidade primitiva do edifício, monumento ou sítio e suas artes integradas;  

Serviço técnico – desempenho de qualquer das atividades técnicas compreendidas no âmbito do campo profissional considerado;  

Sistema de Informações Geográficas (SIG) – conjunto de ferramentas que integra dados, pessoas e instituições, tornando possível a coleta, o 

armazenamento, o processamento, a análise e a disponibilização de dados especializados. As informações produzidas por meio das aplicações 

disponíveis neste sistema visam a facilidade, a segurança e a agilidade no monitoramento, planejamento e tomada de decisão referente às 

atividades humanas em determinado espaço geográfico;  

Supervisão – atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis pela execução 

de projetos, obras ou serviços;  

Trabalho técnico – desempenho de atividades técnicas coordenadas, de caráter físico ou intelectual, necessárias à realização de qualquer serviço, 

obra, tarefa ou empreendimento especializado;  

Treinamento – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de competências, habilidades e destrezas de maneira prática;  

Vistoria de obra ou serviço – atividade que consiste na constatação de um fato ou estado de obra ou serviço, mediante exame circunstanciado e 

descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram;

Zoneamento – regulamentação da divisão de um espaço ou território em zonas, fixando as condições de uso.
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RESOLUÇÃO N° 22, DE 4 DE MAIO DE 2012 

 
Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional 
da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para 
formalização, instrução e julgamento de processos 
por infração à legislação e a aplicação de 
penalidades, e dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os 
artigos 15 e 29, incisos I e III do Regimento Geral Provisório, e de acordo com a deliberação 
adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 6, realizada nos dias 3 e 4 de maio de 2012; 
 
Considerando o disposto no art. 24, § 1° da Lei n° 12.378, de 2010, que estabelece que o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) têm como função orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
 
Considerando que, de acordo com a Lei n° 12.378, de 2010, compete ao CAU/BR regulamentar a 
fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas nas áreas de atuação privativas 
ou compartilhadas com outras profissões regulamentadas; 
 
Considerando o disposto no art. 34, inciso VIII da Lei n° 12.378, de 2010, segundo o qual compete 
aos CAU/UF fiscalizar o exercício das atividades profissionais da Arquitetura e Urbanismo; 
 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° A fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo no País, abrangendo as atividades, 
as atribuições e os campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas descritos na Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, e na Resolução CAU/BR n° 21, de 5 de abril de 2012, é 
disciplinada nesta Resolução.  
 
Art. 2° A fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo prevista nesta Resolução visa 
garantir à sociedade serviços de Arquitetura e Urbanismo de qualidade, com as condições de 
segurança e bem estar à altura de suas necessidades, a serem prestados por profissionais 
habilitados com a devida formação acadêmica e qualificação técnica, em conformidade com as 
disposições da legislação em vigor. 
  
Art. 3° Para os fins desta Resolução a fiscalização do exercício profissional deverá guiar-se por 
princípios de natureza educativa, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuação 
dos profissionais e prevenir a ocorrência de possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente 
punitiva, buscando dar prioridade à inteligência em relação à ação ostensiva. 
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§ 1° Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 
elaborarão Manuais de Fiscalização com vistas ao cumprimento ao disposto no caput deste 
artigo.  
 
§ 2° Os CAU/UF executarão sua fiscalização por meio de: 
 
I - módulos avançados de fiscalização operados dentro do Sistema de Informação e Comunicação 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), utilizando-se de base georreferenciada de 
apoio à fiscalização;  
 
II - processos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de 
outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo; 
 
III - fiscalização in loco feita por agente de fiscalização; 
 
IV - outras formas consideradas legais. 
 
§ 3° O CAU/BR e os CAU/UF empreenderão, em apoio à ação de fiscalização, campanhas de 
divulgação do exercício profissional perante a categoria e a sociedade em caráter permanente. 

 

CAPÍTULO II – DO OBJETO E DO OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 4° O objeto da fiscalização é a exação do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo 
abrangendo as atividades, atribuições e campos de atuação dos arquitetos e urbanistas, 
privativos ou compartilhados com outras profissões regulamentadas, conforme os dispositivos 
da Lei n° 12.378, de 2010 e da Resolução CAU/BR n° 21, de 2012. 
 
Art. 5° O objetivo da fiscalização de que trata esta Resolução é coibir o exercício ilegal ou 
irregular da Arquitetura e Urbanismo, em conformidade com a legislação vigente. 
 
Art. 6° À fiscalização de que trata esta Resolução compete verificar, na prestação de serviços de 
Arquitetura e Urbanismo, a existência do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
correspondente, nos termos do que dispõe Resolução específica do CAU/BR.  
 
Parágrafo único. Para os fins desta Resolução, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
relativo ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, em todas as suas atividades, 
atribuições e campos de atuação, é considerado não apenas como um dever, mas, sobretudo um 
direito dos arquitetos e urbanistas e uma proteção à sociedade. 
 

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 7° A fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo será realizada pelos 
CAU/UF e abrangerá todo o território sob jurisdição do conselho correspondente, conforme 
dispõe o inciso VIII do art. 34 da Lei n° 12.378, de 2010. 
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§ 1° A fiscalização a que se refere o caput deste artigo contará com estrutura de planejamento e 
controle, com recursos técnicos de coleta e tratamento de dados e de informações, além de 
gerenciamento das ações de fiscalização visando a sua eficácia e economicidade. 
 
§ 2° Em sua atuação como órgãos de fiscalização do exercício profissional os CAU/UF poderão 
promover tanto ações exclusivamente suas como integradas às de outros órgãos públicos, 
podendo, inclusive, com estes celebrar convênios para essa finalidade. 
 
§ 3° Em caso de ação integrada entre o CAU/UF e outro órgão público para fins de fiscalização do 
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, caberá àquele a responsabilidade pela 
coordenação das operações, devendo os agentes de fiscalização envolvidos na referida ação 
adotar medidas que evitem a duplicidade de notificações ou autuações referentes ao mesmo 
fato gerador de uma mesma pessoa física ou jurídica. 
 
§ 4° Os CAU/UF deverão implementar programas de fiscalização preventiva, promovendo a 
ampla divulgação didática da necessidade social do exercício legal da profissão. 
 
Art. 8° Além de suas ações de rotina, de caráter preventivo, a estrutura de fiscalização dos 
CAU/UF, quando da ocorrência de prova ou indício de infração à legislação profissional, atuará 
de modo a reprimir o ato infracional, utilizando-se dos seguintes instrumentos: 
 
I - iniciativa do CAU/UF quando constatada, pelos meios de que este dispõe, prova ou indício de 
infração à legislação profissional; 
 
II - relatório elaborado por agente de fiscalização do CAU/UF; 
 
III - denúncia formalizada por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. 
 
§ 1° Nos casos a que se refere o inciso III deste artigo, o CAU/UF deverá proceder à verificação in 
loco da efetiva ocorrência da suposta infração. 
 
§ 2° A denúncia anônima poderá ser efetuada, por meio de ligação telefônica dirigida ao setor 
competente do SICCAU ou por escrito, sendo o seu encaminhamento precedido de apuração 
pelo CAU/UF, desde que contenha descrição detalhada do fato denunciado e apresentação de 
provas circunstanciais ou de indícios que configurem a suposta infração à legislação profissional. 
 
Art. 9° O agente de fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo deverá ser 
um arquiteto e urbanista, investido na função pelo CAU/UF ao qual estiver vinculado. 
 
Parágrafo único. Em casos devidamente justificados, o CAU/UF poderá utilizar os serviços de um 
corpo de arquitetos e urbanistas devidamente treinados e autorizados, para verificar a 
ocorrência de infração no exercício da profissão, em apoio aos agentes de fiscalização.  
 
Art. 10 O SICCAU contará com um módulo eletrônico de fiscalização, no qual deverão ser 
registradas as ações de fiscalização realizadas em cada um dos CAU/UF. 
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Parágrafo único. O SICCAU conterá relatórios gerenciais periódicos, com informações das áreas 
fiscalizadas em determinado período de tempo e dos resultados obtidos. 
 
Art. 11. As ações de fiscalização empreendidas pelos CAU/UF serão registradas em Relatórios 
Digitais de Fiscalização, os quais deverão conter os seguintes elementos: 
 
I - datas da fiscalização e da emissão do relatório, nome completo, número de matrícula 
funcional e assinatura digital do agente de fiscalização; 
 
II - identificação da pessoa física ou jurídica fiscalizada, contendo nome e endereço completo e, 
quando possível, CPF ou CNPJ; 
 
III - identificação da atividade fiscalizada, seu endereço e localização georreferenciada, indicação 
da fase em que se encontra e caracterização de sua natureza e quantificação; 
 
IV - identificação de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativo à atividade fiscalizada, 
se houver; 
 
V - nome completo e número de registro profissional no CAU/UF do responsável técnico pela 
atividade, quando for o caso; 
 
VI - informações que atestem ou não a efetiva participação do responsável técnico na atividade 
fiscalizada, quando for o caso; 
 
VII - descrição minuciosa dos elementos que configurem infração à legislação profissional e 
caracterização do fato gerador que justifiquem a notificação ou autuação da pessoa física ou 
jurídica responsável pela atividade fiscalizada, quando for o caso; 
 
VIII - identificação do responsável pelas informações prestadas sobre a atividade fiscalizada, 
incluindo nome completo e função exercida, se for o caso; 
 
IX - descrição de fato que caracterize embaraço ou resistência à fiscalização, quando couber. 
 
Art. 12. Ao relatório de fiscalização devem ser anexadas, sempre que possível, cópias digitais de 
documentos que caracterizem a infração e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica 
responsável pela atividade fiscalizada, tais como: 
 
I - contrato de prestação do serviço referente à atividade fiscalizada; 
 
II - contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações, se for o caso; 
 
III - projetos, laudos e outros documentos relacionados à atividade fiscalizada; 
 
IV - fotografias da atividade fiscalizada; 
 
V - declaração do contratante ou de testemunhas; 
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VI - informação sobre as condições de regularidade de registro do responsável técnico perante o 
CAU/UF. 

 
CAPÍTULO IV – DOS RITOS DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 13. Constatada a ocorrência de infração, caberá ao agente de fiscalização registrar o fato no 
relatório digital de fiscalização e lavrar a notificação da pessoa física ou jurídica responsável pela 
atividade fiscalizada para, no prazo estabelecido, adotar as providências necessárias para 
regularizar a situação. 
 
Parágrafo único. A notificação, que constitui o ato administrativo inicial que relata a ocorrência 
de infração, fixará o prazo de 10 (dez) dias para a regularização, contados do primeiro dia útil 
subseqüente ao seu recebimento. 
 
Art. 14. A Notificação lavrada pelo agente de fiscalização deve conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 
 
I - nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica notificada, incluindo, se possível, CPF 
ou CNPJ, conforme o caso; 
 
II - identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e localização, além 
do nome e endereço do contratante, quando houver; 
 
III - data da notificação, nome completo, número de matrícula funcional e assinatura digital do 
agente de fiscalização; 
 
IV - fundamentação legal por meio da qual o agente de fiscalização lavra a notificação; 
 
V - descrição detalhada da irregularidade constatada que caracteriza a infração, capitulação 
desta e da penalidade cabível, e valor da multa a que estará sujeita a pessoa física ou jurídica 
notificada, caso não regularize a situação no prazo estabelecido; 
 
VI - indicação das providências a serem adotadas pela pessoa física ou jurídica notificada para, no 
prazo estabelecido, regularizar a situação. 
 
Parágrafo único. A regularização da situação no prazo estabelecido exime a pessoa física ou 
jurídica notificada das cominações legais. 
 
Art. 15. Esgotado o prazo estabelecido na notificação sem que a situação tenha sido regularizada, 
será lavrado o auto de infração contra a pessoa física ou jurídica notificada, indicando a 
capitulação da infração e da penalidade cabível. 
 
§ 1° O auto de infração é o ato administrativo processual lavrado por agente de fiscalização do 
CAU/UF que instaura o processo administrativo e expõe os fatos ilícitos atribuídos à pessoa física 
ou jurídica autuada, indicando a legislação infringida. 
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§ 2° Caso os fatos envolvam, na atividade fiscalizada, a participação irregular de mais de uma 
pessoa física ou jurídica, deverá ser lavrado um auto de infração específico contra cada uma delas. 
 
Art. 16. O auto de infração deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I - nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, se possível, CPF 
ou CNPJ, conforme o caso; 
 
II - data do auto de infração e nome completo, número de matrícula funcional e assinatura digital 
do agente de fiscalização; 
 
III - fundamentação legal por meio da qual o CAU/UF lavra o auto de infração; 
 
IV - identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e localização, além 
do nome e endereço do contratante, quando houver; 
 
V - descrição detalhada da irregularidade constatada que caracteriza a infração, capitulação desta e 
da penalidade cabível, e valor da multa a que está sujeita a pessoa física ou jurídica autuada; 
 
VI - indicação de reincidência infracional, se for o caso; 
 
VII - indicação do prazo de 10 (dez) dias para que a pessoa física ou jurídica autuada efetue o 
pagamento da multa e regularize a situação ou apresente defesa à Comissão de Exercício 
Profissional do CAU/UF. 
 
§ 1° Não será lavrado novo auto de infração referente à mesma atividade fiscalizada e contra a 
mesma pessoa física ou jurídica autuada antes do trânsito em julgado da decisão relativa à infração. 
 
§ 2° Depois de lavrado o auto de infração a regularização da situação não exime a pessoa física 
ou jurídica das cominações legais. 
 
Art. 17. Transitada em julgado a decisão, dar-se-á a reincidência se a pessoa física ou jurídica 
praticar nova infração capitulada no mesmo dispositivo legal pela qual anteriormente tenha sido 
condenada. 
 
Parágrafo único. Equivale à nova infração, para os fins deste artigo, a continuidade da atividade 
que tenha ensejado a autuação anterior se não tiver sido regularizada a situação. 

 
CAPÍTULO V – DAS DEFESAS E DOS RECURSOS 

 
SEÇÃO I – DA DEFESA PERANTE A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/UF 

 
Art. 18. Depois de ter sido lavrado o auto de infração a pessoa física ou jurídica autuada poderá, 
no prazo de 10 (dez) dias definido no inciso VII do art. 16 desta Resolução, apresentar defesa 
perante a Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF.  
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Parágrafo único. No caso de o CAU/UF não contar com a Comissão de Exercício Profissional na 
sua estrutura organizacional, a atribuição de julgar em primeira instância será exercida pelo 
Plenário. 
 
Art. 19. Apresentada defesa tempestiva ao auto de infração, a Comissão de Exercício Profissional 
do CAU/UF decidirá pela manutenção da autuação, explicitando as razões de sua decisão, bem 
como as disposições legais infringidas e a penalidade correspondente, ou pelo arquivamento 
fundamentado do processo. 
 
§ 1° Para análise da defesa na Comissão de Exercício Profissional o processo será distribuído para 
um conselheiro relator, que deve apresentar relatório e voto fundamentado.  
 
§ 2° Apresentado o relatório e voto do conselheiro relator, a comissão decidirá pela manutenção 
do auto de infração ou pelo arquivamento do processo. 
 
Art. 20. A pessoa física ou jurídica autuada será comunicada do resultado do julgamento da 
comissão através de correspondência acompanhada de cópia da decisão proferida. 
 
§ 1° Da decisão a que se refere o caput deste artigo a pessoa física ou jurídica autuada poderá 
interpor recurso, que terá efeito suspensivo, ao Plenário do CAU/UF, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação. 
 
§ 2° No caso de a pessoa física ou jurídica autuada não apresentar defesa tempestiva, considerar-
se-á que esta reconhece e aceita o auto de infração, não havendo qualquer impedimento ao 
curso normal do processo.  
 
Art. 21. A Comissão de Exercício Profissional do CAU/UF julgará à revelia a pessoa física ou 
jurídica autuada que não apresentar defesa tempestiva ao auto de infração, sendo garantido 
amplo direito de defesa nas fases subsequentes do processo. 
 
Parágrafo único. Procedido o julgamento, à revelia, pela Comissão de Exercício Profissional do 
CAU/UF, a pessoa física ou jurídica será comunicada da decisão, sendo instada a, caso deseje, 
cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes. 
 

SEÇÃO II – DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CAU/UF 
 
Art. 22. Apresentado recurso tempestivo à decisão da Comissão de Exercício Profissional este 
será encaminhado ao Plenário do CAU/UF para apreciação e julgamento. 
 
Art. 23. Para análise do recurso pelo Plenário do CAU/UF, o processo será distribuído para um 
conselheiro relator, que deve apresentar relatório e voto fundamentado.  
 
Art. 24. Depois da apresentação do relatório e voto do conselheiro relator, o Plenário do CAU/UF 
decidirá pela manutenção da decisão da Comissão de Exercício Profissional ou pelo 
arquivamento do processo. 
 

   RESOLUÇÃO Nº 22/2012

   [ 203 ]



 8

 
Art. 25. A pessoa física ou jurídica autuada será comunicada do resultado do julgamento do 
Plenário do CAU/UF por meio de correspondência acompanhada de cópia da decisão proferida. 
 
Parágrafo único. Da decisão a que se refere o caput deste artigo a pessoa física ou jurídica 
autuada poderá interpor recurso ao Plenário do CAU/BR, com efeito suspensivo, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da 
comunicação. 
 

SEÇÃO III – DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CAU/BR 
 

Art. 26. Sendo apresentado recurso tempestivo à decisão do CAU/UF, o processo, ao ingressar no 
CAU/BR, será encaminhado para apreciação da Comissão de Exercício Profissional. 
 
§ 1° Ingressando na Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, o processo será distribuído 
para um conselheiro relator designado para emitir relatório e voto fundamentado, que será 
submetido à deliberação da comissão. 
 
§ 2° Qualquer que seja a deliberação da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, ela será 
encaminhada ao Plenário do CAU/BR para decisão final. 
 
Art. 27. O CAU/BR examinará a deliberação da Comissão de Exercício Profissional, cabendo ao 
coordenador desta comissão apresentá-lo ao Plenário do Conselho. 
 
Art. 28. Após a análise da deliberação da comissão, o Plenário do CAU/BR decidirá pela 
manutenção do auto de infração ou pelo arquivamento do processo. 
 
Art. 29. Julgado o recurso pelo Plenário do CAU/BR, os autos serão encaminhados ao CAU/UF 
para execução da decisão. 
 
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica autuada será comunicada do resultado do julgamento 
do Plenário do CAU/BR por meio de correspondência acompanhada de cópia da decisão 
proferida. 
 

SEÇÃO IV – DA EXECUÇÃO DA DECISÃO 
 

Art. 30. Transitada em julgado a decisão que confirma o auto de infração, compete ao CAU/UF 
responsável pela autuação a execução da decisão proferida. 
 
Art. 31. Para a execução da decisão, o CAU/UF deverá oficiar a pessoa física ou jurídica autuada 
para, nos casos em que for possível, regularizar a situação que ensejou a lavratura do auto de 
infração, informando-a da penalidade que lhe foi imposta. 
 
Parágrafo único. Nos casos em que a regularização seja possível, o CAU/UF deverá indicar as 
providências a serem adotadas, de acordo com a legislação vigente. 
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CAPÍTULO VI – DAS PENALIDADES 

 
Art. 32. Nenhuma penalidade será aplicada sem que tenha sido assegurado, à pessoa física ou 
jurídica autuada, amplo direito de defesa. 
 
Art. 33. Quando a infração apurada constituir prova ou indício de violação da Lei de 
Contravenções Penais, o CAU/UF comunicará o fato à autoridade competente, sem prejuízo da 
aplicabilidade das penalidades previstas nesta Resolução. 
 
Art. 34. Sem prejuízo de outras sanções disciplinares previstas no art. 19 da Lei n° 12.378, de 
2010, quando cabíveis, os CAU/UF aplicarão às pessoas físicas ou jurídicas autuadas por infração 
à legislação profissional multas com base nos valores estabelecidos no artigo seguinte. 
 
Art. 35. As infrações ao exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo nos termos definidos 
nesta Resolução serão punidas com multas, respeitados os seguintes limites: 
 
I - Arquiteto e urbanista sem registro no CAU exercendo atividade fiscalizada por este conselho; 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e máximo de 2 (duas) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
II - Arquiteto e urbanista com registro suspenso no CAU exercendo atividade fiscalizada pelo 
conselho;  
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e máximo de 2 (duas) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
III - Arquiteto e urbanista com registro cancelado no CAU exercendo atividade fiscalizada pelo 
conselho; 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e máximo de 2 (duas) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
IV - Arquiteto e urbanista com registro no CAU regular exercendo atividade fiscalizada sem ter 
feito o devido RRT; 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: 300% (trezentos por cento) do valor vigente da taxa do RRT; 
 
V - Acobertamento praticado por arquiteto e urbanista – assunção de responsabilidade técnica 
por atividade fiscalizada pelo CAU executada por outro profissional ou por leigo;  
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
VI - Acobertamento praticado por profissional que exerce atividade compartilhada com 
arquitetos e urbanistas – assunção de responsabilidade técnica por atividade fiscalizada pelo 
CAU executada por outro profissional ou por leigo;  
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da anuidade; 
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VII - Exercício ilegal de atividade fiscalizada pelo CAU por pessoa física não habilitada (leigo); 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da 
anuidade; 
 
VIII - Obstrução de fiscalização provocada por pessoa física; 
Infrator: pessoa física; 
Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e máximo de 2 (duas) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
IX - Obstrução de fiscalização provocada por pessoa jurídica;  
Infrator: pessoa jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 2 (duas) vezes e máximo de 5 (cinco) vezes o valor vigente da 
anuidade; 
 
X - Pessoa jurídica sem registro no CAU exercendo atividade privativa de arquitetos e urbanistas; 
Infrator: pessoa jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e máximo de 10 (dez) vezes o valor vigente da 
anuidade; 
 
XI - Pessoa jurídica sem registro no CAU e no CREA exercendo atividade compartilhada entre a 
Arquitetura e Urbanismo e profissão fiscalizada por este último conselho; 
Infrator: pessoa jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e máximo de 10 (dez) vezes o valor vigente da 
anuidade; 
 
XII - Pessoa jurídica registrada no CAU, mas sem responsável técnico, exercendo atividade 
fiscalizada por este conselho; 
Infrator: pessoa jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e máximo de 10 (dez) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
XIII - Pessoa jurídica com registro cancelado no CAU, exercendo atividade fiscalizada por este 
conselho; 
Infrator: pessoa jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 5 (cinco) vezes e máximo de 10 (dez) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
XIV - Demais casos; 
Infrator: pessoa física ou jurídica; 
Valor da Multa: mínimo de 1 (uma) vez e máximo de 2 (duas) vezes o valor vigente da anuidade. 
 
Art. 36. Ressalvada a hipótese do inciso IV do artigo anterior, as multas serão aplicadas 
proporcionalmente à gravidade da infração cometida, observados os seguintes critérios: 
 
I - os antecedentes da pessoa física ou jurídica autuada, quanto à condição de primariedade ou 
de reincidência da infração; 
 
II - a situação econômica da pessoa física ou jurídica autuada; 
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III - a gravidade da infração; 
 
IV - as consequências da infração, considerando-se o dano ou prejuízo dela decorrente; 
 
V - a regularização da situação, com a consequente eliminação do fato gerador do auto de infração. 
 
Art. 37. Após a decisão transitada em julgado, a multa não paga será inscrita em dívida ativa e 
cobrada judicialmente, podendo, quando for o caso, os serviços do CAU ficar indisponíveis para a 
pessoa física ou jurídica em débito.  
 

CAPÍTULO VII – DOS ATOS PROCESSUAIS 
 

SEÇÃO I – DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 
 

Art. 38. Os atos processuais serão considerados nulos nos seguintes casos: 
 
I - ausência de notificação da pessoa física ou jurídica autuada; 
 
II - ilegitimidade de parte; 
 
III - falta de correspondência entre os fatos descritos no auto de infração e os dispositivos legais 
nele capitulados; 
 
IV - ausência ou inadequação de fundamentação legal da decisão de qualquer das instâncias 
julgadoras que resulte em penalidade à pessoa física ou jurídica autuada; 
 
V - impedimento ou suspeição de membro de qualquer das instâncias julgadoras, desde que 
tenha participado da instrução ou julgamento do processo;  
 
VI - falta de cumprimento de qualquer das demais formalidades previstas em lei. 
 
Art. 39. A nulidade poderá ser arguida a requerimento do autuado ou de ofício, em qualquer fase 
do processo antes da decisão transitada em julgado. 
 
Art. 40. A nulidade não será considerada se, praticado por outra forma, o ato processual tiver 
atingido seu fim. 
 
Art. 41. Havendo nulidade, não obstante o disposto no artigo anterior, em qualquer fase 
processual os autos retornarão às instâncias competentes para repetição ou retificação do ato 
processual. 

 
SEÇÃO II – DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

 
Art. 42. A notificação e o auto de infração deverão ser entregues por correspondência remetida  
por via postal, com Aviso de Recebimento (AR), ou por outro meio legalmente admitido que 
assegure a ciência da pessoa física ou jurídica autuada. 
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§ 1° Em todos os casos, o comprovante de entrega deverá ser juntado ao processo. 
 
§ 2° Caso a pessoa física ou jurídica autuada recuse ou obstrua o recebimento da notificação ou 
do auto de infração, o fato deverá ser registrado no processo.  
 
Art. 43. Em qualquer fase do processo, não sendo encontrada a pessoa física ou jurídica 
responsável pela atividade fiscalizada ou seu representante, ou ainda, em caso de recusa do 
recebimento da notificação ou do auto de infração, o extrato destes atos processuais será 
divulgado em publicação do CAU/UF em um dos seguintes meios:  
 
I - Diário Oficial do Estado; 
 
II - jornal de circulação na jurisdição. 
 
Parágrafo único. A lavratura de termo circunstanciado da recusa, pelo agente da fiscalização com 
a assinatura de duas testemunhas presentes ao ato, dispensará a divulgação de que trata este 
artigo. 
 

SEÇÃO III – DA EXTINÇÃO DO PROCESSO 
 

Art. 44. A extinção do processo ocorrerá: 
 
I - quando qualquer uma das instâncias julgadoras concluir pela inconsistência dos elementos 
indicativos da infração ou quando houver falha na constituição do processo; 
 
II - quando for declarada a prescrição do fato que originou o processo; 
 
III - quando uma das instâncias julgadoras concluir que se exauriu a finalidade do processo ou a 
execução da decisão se tornar inviável, inútil ou prejudicada por fato superveniente; 
 
IV - quando for proferida decisão definitiva, caracterizando trânsito em julgado. 
 

SEÇÃO IV – DA CONTAGEM DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA  
 

Art. 45. Os prazos para contestação à notificação e ao auto de infração referidos nesta Resolução 
serão contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação 
referente aos mesmos. 
 
§ 1° Não sendo possível localizar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade fiscalizada, 
os prazos serão contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da data da publicação do 
edital destinado a dar publicidade à notificação ou ao auto de infração. 
 
§ 2° Se o vencimento do prazo considerado ocorrer em dia em que não haja expediente no 
CAU/UF ou se este for encerrado antes do horário normal, prorrogar-se-ão os prazos para o 
primeiro dia útil subsequente. 
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§ 3° Os prazos expressos nesta Resolução contam-se em dias de modo contínuo. 
 

SEÇÃO V – DA PRESCRIÇÃO 
 

Art. 46. Prescreve em cinco anos a ação punitiva do CAU/BR e dos CAU/UF em processos 
administrativos que objetivem apurar infração à legislação profissional relativa ao exercício da 
profissão de Arquitetura e Urbanismo, contados da data do fato ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado. 
 
Parágrafo único. Enquadram-se neste artigo os processos administrativos instaurados contra 
arquitetos e urbanistas, empresas de Arquitetura e Urbanismo e pessoas físicas e jurídicas sem 
atribuição legal, excluindo-se os processos ético-disciplinares. 
 
Art. 47. Interrompe-se a contagem do prazo prescricional dos processos administrativos:  
 
I - pela notificação do autuado; 
 
II - por qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato; 
 
III - pela decisão recorrível. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste artigo, o prazo prescricional de 
cinco anos será reiniciado. 
 
Art. 48. Dá-se a prescrição do processo administrativo quando este permanecer paralisado por 
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 
 
Parágrafo único. Nos casos referidos no caput deste artigo os autos serão arquivados de ofício ou 
mediante requerimento da parte interessada. 
 

CAPÍTULO VIII – DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA 
 
Art. 49. O contencioso administrativo relativo às ações de fiscalização será de competência do 
CAU/UF, observados os dispositivos legais atinentes à matéria. 
 
Art. 50. O CAU/UF deve instaurar um processo específico para cada auto de infração, com 
indicação do número deste e da data da autuação, do nome da pessoa física ou jurídica autuada e 
da descrição e capitulação da infração. 
 
Parágrafo único. Para configuração da reincidência o processo deverá ser instruído com cópia da 
decisão transitada em julgado referente à autuação anterior de mesma natureza. 
 
Art. 51. Para efeito desta Resolução considera-se transitada em julgado a decisão da qual não 
mais cabe recurso.  
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Art. 52. Os valores não pagos, baseados em decisão transitada em julgado, serão encaminhados 
para inscrição em dívida ativa, na forma disposta no art. 37 desta Resolução, e cobrados 
administrativa ou judicialmente. 
 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 53. A instauração, instrução e julgamento de processo por infração à legislação profissional 
obedecerão aos princípios da legalidade, formalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público 
e eficiência. 
 
Art. 54. Todos os atos e termos processuais serão feitos por escrito, utilizando-se o vernáculo, 
indicando a data e o local de sua realização e a assinatura do responsável. 
 
Parágrafo único. Compreendem-se como atendendo às disposições deste artigo os atos 
praticados por meio digital desde que o responsável decline a respectiva certificação digital. 
 
Art. 55. Não pode ser objeto de delegação de competência a decisão relativa ao julgamento de 
processos de infração, inclusive nos casos de revelia, exceto nos casos previstos no parágrafo 
único do art. 18 desta Resolução.  
 
Art. 56. Os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração ao 
Código de Ética Profissional são regulamentados em resolução específica. 
 
Art. 57. Nos casos omissos aplicar-se-ão, supletivamente, a legislação profissional vigente, as 
normas do Direito Administrativo, do Processo Civil Brasileiro e os princípios gerais do Direito. 
 
Art. 58. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 23, DE 4 DE MAIO DE 2012 
 

Regulamenta a concessão de patrocínios pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dá outras providências. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, incisos II, VI e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e os artigos 15 e 29, incisos X, XIV e XXXII do Regimento Geral Provisório, e de acordo com 
a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 6, realizada nos dias 3 e 4 de maio de 
2012;  
 
RESOLVE: 
 

OBJETIVO, ABRANGÊNCIA E CONCEITOS 
 
Art. 1° Esta Resolução disciplina os procedimentos para apresentação, análise e deliberação 
sobre a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) a 
projetos de terceiros.  
 
Art. 2° No âmbito do CAU/BR ficam assim entendidos os seguintes termos:  
 
a) patrocínio: é o apoio financeiro concedido a projetos de responsabilidade de terceiros, que 
contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o 
desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a 
imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e o seu compromisso com o fortalecimento 
da Arquitetura e Urbanismo;  
 
b) proposta: é o documento apresentado pelo proponente ao CAU/BR, contendo informações 
suficientes para avaliação da relevância da proposta e da conveniência de concessão de 
patrocínio;  
 
c) projeto: é a descrição detalhada das ações que serão realizadas com início e término definidos, 
e que, para efeito de concessão de patrocínio pelo CAU/BR, obedece às exigências e orientações 
desta Resolução;  
 
d) contrapartida: é o benefício oferecido pelo proponente ao CAU/BR em decorrência do 
patrocínio concedido; 
 
e) retorno institucional: é o resultado decorrente de patrocínio concedido, que contribua para o 
desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e a promoção da imagem dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse. 
 
Art. 3° A concessão de patrocínios pelo CAU/BR será admitida exclusivamente para as proposta e 
projetos que estejam em conformidade com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e com 
o Regimento Geral do CAU/BR.  
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ABRANGÊNCIA E MODALIDADES DO PATROCÍNIO 
 
Art. 4° A concessão de patrocínio pelo CAU/BR deve observar as seguintes orientações:  
 
I - poderão ser patrocinados os projetos: 
 
a) que tenham relevância para o seu público-alvo;  
 
b) de âmbito regional, nacional ou internacional, que disseminem informações e promovam o 
conhecimento e o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo; 
 
II - não poderão ser patrocinados os projetos:  
 
a) em desacordo com a sua missão institucional e finalidade do CAU/BR;  
 
b) que não evidenciem benefícios para a Arquitetura e Urbanismo;  
 
c) cujo proponente tenha prestação de contas de patrocínio anterior não aprovada, ou 
inconclusa, ou esteja inadimplente perante o CAU/BR, qualquer que seja a motivação;  
 
d) cujo proponente seja pessoa física; 
 
e) realizado, organizado ou coordenado pelo próprio CAU/BR ou por CAU/UF.  
 
Parágrafo único. Serão considerados projetos regionais aqueles que envolvam, no mínimo, três 
Unidades da Federação.  
 
Art. 5° O CAU/BR publicará anualmente edital de chamada para apresentação de projetos de 
patrocínio e publicará a relação das propostas aprovadas. 
 
Art. 6° O CAU/BR poderá patrocinar projetos relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e 
Urbanismo assim classificados:  
 
a) eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, 
congressos, premiações e atividades afins; 
 
b) publicações: livros e outras publicações cujos conteúdos colaborem para fomentar a 
Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações relevantes para o segmento;  
 
c) produções: audiovisuais e exposições. 
 
Art. 7° O CAU/BR poderá patrocinar projetos de terceiros que contemplem pelo menos um dos 
seguintes objetivos:  
 
a) promova a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu 
aperfeiçoamento, prioritariamente;  
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b) promova e o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo;  
 
c) potencializem a conquista e ampliação do campo de atuação profissional;  
 
d) promovam a produção e disseminação de material técnico/profissional de interesse da 
arquitetura e urbanismo;  
 
e) promovam a articulação e fortalecimento das entidades de Arquitetura e Urbanismo;  
 
f) ampliem a visibilidade institucional e fortaleçam a imagem do CAU/BR;  
 
g) sensibilizem, informem, eduquem e difundam conhecimentos e/ou troca de experiências com 
vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo. 
 
Art. 8° Os projetos em que haja solicitação de patrocínio deverão obedecer às orientações 
expressas nesta Resolução e deverão conter:  
 
I - apresentação do proponente;  
 
II - apresentação do projeto; 
 
III - objetivos do evento, projeto ou ação;  
 
IV - público-alvo;  
 
V - abrangência geográfica;  
 
VI - contribuições do evento ou ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo;  
 
VII - históricos de apoios anteriores concedidos pelo CAU/BR;  
 
VIII - programação ou roteiro definitivo ou provisório;  
 
IX - valor solicitado;  
 
X - estimativas de custos gerais para realização do evento ou ação;  
 
XI - plano de divulgação; 
 
XII - contrapartidas ou proposta de retorno institucional; 
 
XIII - dados bancários da empresa, entidade ou instituição proponente para depósito do 
patrocínio solicitado;  
 
XIV - potenciais parceiros e/ou parcerias confirmadas;  
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XV - identificação do ou dos responsáveis pelo projeto;  
 
XVI - layouts ou artes finais das peças gráficas e eletrônicas de divulgação do evento ou ação, 
com suas características técnicas e com a proposta de aplicação da logomarca do CAU/BR. 
 
Art. 9° As propostas que contemplarem espaço para auditório ou área de exposição para 
montagem de estande do CAU/BR deverão ser enviadas contendo, além das informações 
solicitadas no item anterior, os seguintes documentos:  
 
I - planta geral do local do evento, se houver;  
 
II - planta do pavilhão de exposição, com a localização do espaço destinado ao CAU/BR e a 
indicação dos expositores ao entorno;  
 
III - planta do estande a ser ocupado pelo CAU/BR;  
 
IV - descritivo da montagem e infraestrutura que será disponibilizada ao patrocinador. 
 
Art. 10. A análise técnica dos projetos com solicitação de patrocínio será realizada pelo Conselho 
Diretor do CAU/BR com apoio das comissões afins aos respectivos projetos.  
 
Parágrafo único. Projetos especiais deverão ser apreciados pelo plenário do CAU/BR. 
 
Art. 11. O CAU/BR somente analisará projetos cujos proponentes apresentem declaração de 
habilitação jurídica e de regularidade fiscal.  
 
Parágrafo único. Os proponentes previamente cadastrados, cuja documentação se encontrar 
com prazos válidos até a realização do evento, ficam dispensados da apresentação da 
documentação de regularidade prevista neste artigo.  
 

DAS CONTRAPARTIDAS 
 
Art. 12. As contrapartidas oferecidas pelos patrocinados apoiarão a decisão do CAU/BR quanto 
ao valor do investimento.  
 
Art. 13. Para a concessão do patrocínio o CAU/BR analisará as propostas de retorno institucional 
baseando-se na relevância das contrapartidas oferecidas e nos potenciais benefícios diretos e/ou 
indiretos para a Arquitetura e Urbanismo, tais como:  
 
I - em eventos:  
 
a) cessão de espaço para exposição de empreendimentos de Arquitetura e Urbanismo; 
 
b) desconto ou gratuidade para participação de arquitetos e urbanistas;  
 
c) realização de palestras sobre temas de interesse da Arquitetura e Urbanismo;  
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d) cessão de espaço para o CAU/BR realizar palestras incluindo a mobilização do público 
participante;  
 
e) cessão de espaço para o CAU/BR realizar rodadas de negócios, com infraestrutura;  
 
f) cessão de espaço para exposição em estande institucional, com infraestrutura;  
 
g) cessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU/BR na abertura do evento, intervalos e/ou 
na abertura de cada sessão;  
 
h) cessão de espaço para participação de representantes do CAU/BR na mesa de abertura solene 
com direito à fala;  
 
i) cessão de espaço para participação de representantes do CAU/BR como palestrantes, 
painelistas, mediadores etc;  
 
j) aplicação da marca CAU/BR nas peças de divulgação do evento ou ação;  
 
k) exposição da marca CAU/BR nos anúncios em jornal, televisão, rádio, revista, internet, 
outdoor, busdoor e outras mídias;  
 
l) aplicação da marca CAU/BR nas peças de comunicação visual do evento (banners, cartazes 
e congêneres);  
 
m) exposição da marca CAU/BR no site do evento e/ou no site do proponente;  
 
n) citação do CAU/BR na divulgação do evento ou ação para a imprensa;  
 
o) cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais;  
 
p) cessão do mailing dos participantes no evento patrocinado, em arquivo digital e com 
autorização de uso conforme interesse do CAU/BR;  
 
q) conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de interesse da 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
r) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item;  
 
II - em publicações:  
 
a) conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo;  
 
b) acessibilidade de arquitetos e urbanistas ao conteúdo editado, incluindo descontos ou 
gratuidade;  
 
c) cessão de espaço em livro para veiculação de texto do CAU/BR;  
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d) exposição da marca CAU/BR;  
 
e) cessão de cotas para o CAU/BR;  
 
f) autorização, dos autores ou quem de direito, para download, da publicação no site do CAU/BR;  
 
g) cessão de espaço para participação do CAU/BR na solenidade de lançamento;  
 
h) tiragem e estratégia de distribuição;  
 
i) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item;  
 
III - em ações diversas:  
 
a) conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo;  
 
b) acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto;  
 
c) outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item.  
 
Parágrafo único. No âmbito dos acordos de patrocínio aplicar-se-ão, ainda, as seguintes 
disposições:  
 
I - o proponente deverá comprovar, junto ao CAU/BR, a realização do objeto patrocinado e o 
cumprimento de todas as contrapartidas pactuadas;  
 
II - a assessoria de marketing e comunicação ou o setor correspondente do CAU/BR fiscalizará os 
projetos patrocinados avaliando a efetividade da parceria; 
 
III - a prestação de contas do proponente, contemplando o mencionado nos itens I e II 
anteriores, além de fotos e material de divulgação, deverá ser entregue, também, em arquivo 
digital.  
 

DA FORMALIZAÇÃO 
 
Art. 14. A formalização da concessão do patrocínio obedecerá ao fluxo de processo inerente a 
cada modalidade e ocorrerá com a assinatura do instrumento jurídico estabelecido pelo CAU/BR. 
 
Art. 15. A relação jurídica somente será formalizada após a entrega, no prazo estabelecido, dos 
seguintes documentos:  
 
I - ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente 
registrados nos órgãos competentes;  
 
II - ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, 
se for o caso;  
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III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  
 
IV - prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver;  
 
V - carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF/MF) dos representantes legais da pessoa jurídica;  
 
VI - provas de regularidade fiscal, sendo:  
 
a) certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos e contribuições federais e a dívida 
ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  
 
b) certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  
 
c) certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedida pela Caixa Econômica Federal;  
 
d) certidões negativas de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de contribuinte 
isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do 
Município, ou declaração assinada pelo representante legal.  
 
§ 1° As certidões extraídas da Internet deverão estar acompanhadas de suas respectivas 
certificações, que serão obtidas no mesmo site.  
 
§ 2° A regularidade fiscal poderá ser substituída pelo Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores (SICAF) do governo federal. 
 
Art. 16. A análise da documentação de proponentes estrangeiros, para eventos a serem 
realizados no exterior, considerarão as peculiaridades de cada país.  
 

REPASSE DE RECURSOS 

 
Art. 17. A liberação dos recursos de patrocínio estará condicionada:  
 
I - ao cumprimento das cláusulas estipuladas no instrumento jurídico firmado entre o CAU/BR e a 
patrocinada;  
 
II - à validade das certidões de regularidade fiscal apresentadas. 
 
Art. 18. A falta de comprovação de qualquer item estabelecido como contrapartida ou a alocação 
de contrapartida em montante aquém do estabelecido do instrumento jurídico implicará 
redução proporcional da participação do CAU/BR, ficando o patrocinado obrigado a restituir o 
valor excedente.  
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DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 19. A alocação de recursos pelo CAU/BR ficará limitada aos seguintes montantes: 
 
I - até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para eventos e ações de âmbito municipal ou estadual; 
 
II - até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para eventos e ações de âmbito regional ou 
nacional; 
 
III - até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para eventos e ações de âmbito internacional. 
 
Parágrafo único. As participações do CAU/BR ficarão, ainda, sujeitas aos seguintes limites: 
 
I - não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita anual do CAU/BR; 
 
II - não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) do orçamento global da ação ou evento, 
conforme o plano de trabalho ou projeto apresentado em cada caso.  
 
Art. 20. Sem prejuízo da guarda documental a cargo do CAU/BR, os patrocinados ficarão 
responsáveis pela guarda dos documentos originais referentes aos patrocínios concedidos, só 
podendo eliminá-los depois de decorrido o período de 5 (cinco) anos após a aprovação da 
prestação de contas. 
 
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.  
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União de 18 de maio de 2012, Seção 1. Retificada no Diário Oficial da União de 16 de 
julho de 2012, Seção 1). 
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RESOLUÇÃO N° 25, DE 6 DE JUNHO DE 2012 
 

Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos 
relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas 
antes da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 e sobre a 
instauração de processos de denúncia após essa data 
e dá outras providências.  
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, incisos I e II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
e os artigos 15 e 29, incisos I, III e XXIV do Regimento Geral Provisório, e de acordo com a 
deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 7, realizada nos dias 5 e 6 de junho de 2012; 
 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DOS PROCESSOS RELATIVOS A FALTAS ÉTICO-DISCIPLINARES 
COMETIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N° 12.378 

 
Art. 1° Serão autuados, instruídos e julgados com observância das disposições das Resoluções n° 
1.002, de 26 de novembro de 2002, n° 1.004, de 27 de junho de 2003, e n° 1.008, de 9 de 
dezembro de 2004, do então Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA): 
 
I - os processos ético-disciplinares iniciados nos então Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia dos Estados e do Distrito Federal (CREA) até 15 de dezembro de 2011, 
data de início da vigência da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010; 
 
II - as denúncias relativas a faltas ético-disciplinares apresentadas, aos Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, após 15 de dezembro de 2011, e que digam 
respeito a fatos ocorridos até essa data. 
 
Art. 2° O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), com vista a orientar os conselheiros 
federais, estaduais e demais agentes com atuação na instrução e julgamento de processos 
relacionados a faltas ético-disciplinares, fornecerão treinamento e prestarão informações e 
esclarecimentos sobre as Resoluções n° 1.002, n° 1.004 e n° 1.008, do CONFEA. 
 

CAPÍTULO II 
DA INSTAURAÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS A FALTAS ÉTICO-DISCIPLINARES 

COMETIDAS NA VIGÊNCIA DA LEI N° 12.378 
 
Art. 3° A instauração de processos relacionados a faltas ético-disciplinares, a partir da vigência da 
Lei n° 12.378, de 2010, ocorrerá no âmbito do CAU/UF com jurisdição no local em que for 
praticada a infração, a partir de denúncia apresentada por pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, ou mediante procedimento de ofício do agente de fiscalização do CAU/UF. 
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Parágrafo único. A instauração dos processos de que trata este artigo atenderá, dentre outras 
normas que lhes sejam aplicáveis, as Leis n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e n° 12.378, de 31 
de dezembro de 2010.  
 
Art. 4° A denúncia identificada deverá conter as seguintes informações: 
 
I - identificação do denunciante, com nome, qualificação e endereço; 
 
II - nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, se possível, CPF 
ou CNPJ; 
 
III - identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre o nome e 
endereço do executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e dados necessários para 
sua caracterização, tais como fase, natureza e quantificação; 
 
IV - nome completo e número de registro no CAU do responsável técnico, quando conhecido 
pelo denunciante; 
 
V - identificação dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) relativos às atividades 
desenvolvidas, se houver; 
 
VI - informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução da obra, 
serviço ou empreendimento, quando for o caso; 
 
VII - descrição dos fatos e outros elementos que configurem infração à legislação profissional. 
 
Parágrafo único. Os responsáveis pela instrução do processo deverão recorrer aos bancos de 
dados existentes no CAU para complementar, ratificar ou retificar as informações constantes da 
denúncia. 
 
Art. 5° A denúncia anônima deve ser efetuada por escrito e será recebida pelo CAU/UF, desde 
que contenha descrição detalhada dos fatos e apresentação de elementos que configurem 
infração à legislação profissional. 
 
Parágrafo único. O recebimento da denúncia anônima ficará condicionado à verificação dos 
fatos pelo CAU/UF, por meio de diligência.  
 
Art. 6° O procedimento de ofício, a cargo de agente de fiscalização do CAU/UF, consistirá na 
elaboração de relatório de fiscalização do qual constará: 
 
I - a descrição circunstanciada dos fatos, indicação dos responsáveis e das pessoas envolvidas ou 
interessadas, atendendo tanto quanto possível os requisitos para a denúncia previstos no art. 4° 
desta Resolução; 
 
II - as informações obtidas nos bancos de dados do CAU/UF, com vistas a complementar ou 
ratificar a ocorrência; 
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III - data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente de fiscalização do 
CAU/UF. 
 
Art. 7° A denúncia, anônima ou identificada, ou o relatório de fiscalização deverão ser 
protocolados no CAU/UF com jurisdição sobre o local da ocorrência do fato, seguindo-se os 
procedimentos para instrução e julgamento previstos em norma própria a ser baixada pelo 
CAU/BR. 
 
§ 1° Enquanto não for baixada a norma própria a que se refere o caput deste artigo, o processo 
ético-disciplinar instaurado a partir de denúncia ou de relatório de fiscalização será instruído com 
as provas e informações a cargo dos setores administrativos do respectivo CAU/UF e, a seguir, 
ficará sobrestado, aguardando instrução definitiva e julgamento. 
 
§ 2° Enquanto permanecer sobrestado na forma do § 1° antecedente, o processo ético-disciplinar 
não será considerado para fins de avaliação da vida pregressa profissional do denunciado. 
 
Art. 8° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 6 de junho de 2012. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 27, DE 6 DE JULHO DE 2012 
 

Cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 
outras providências.  

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e 
os artigos 15 e 29, inciso XXXI do Regimento Geral Provisório, com vistas a dar cumprimento às 
disposições do art. 60 da mesma Lei e de acordo com a deliberação adotada na Sessão Plenária 
Ordinária n° 8, realizada nos dias 5 e 6 de julho de 2012;  
 
Considerando a necessidade de instituição e regulamentação do fundo especial de apoio aos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) nos termos 
previstos no art. 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010;  
 
Considerando que os presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF) participaram da elaboração desta Resolução, atendendo assim o 
disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei n° 12.378; 
 
Considerando que a proposição de norma regulamentadora do fundo especial foi debatida nas 
reuniões regionais de planejamento, orçamento e contabilidade realizadas com a participação 
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF); 
 
RESOLVE:  
 

CAPÍTULO I 
DA INSTITUIÇÃO, ABRANGÊNCIA E DOS RECURSOS DO FUNDO 

 
Art. 1° Fica instituído, em conformidade com o art. 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) cuja arrecadação seja insuficiente para 
a implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas 
administrativas, que fica denominado de Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.  
 
Art. 2° O Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF é constituído por recursos das seguintes 
origens:  
 
I - aporte inicial no valor de R$ 3.288.654,65 (três milhões duzentos e oitenta e oito mil 
seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a ser feito pelo CAU/BR, à 
conta dos recursos provenientes dos repasses a que se refere o parágrafo único do art. 57 da Lei 
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010;  
 
II - aportes ordinários permanentes, a serem feitos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, a partir do 
exercício de 2013, em montantes a serem definidos em reunião plenária ampliada entre o 
CAU/BR e os CAU/UF.  
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Parágrafo único. Os aportes de recursos financeiros serão feitos observando-se o seguinte: (vide 
Resolução n° 68, de 6 de dezembro de 2013)
 
I - o aporte inicial de que trata o inciso I do caput deste artigo será feito no exercício de 2012, na 
forma dos critérios a serem definidos pelo Conselho Diretor CAU/BR;  
 
II - os aportes ordinários serão feitos com a retenção no momento do ingresso dos recursos no 
Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU); e  
 
III - os aportes ordinários ao Fundo serão avaliados e revistos anualmente pela Comissão 
Gestora, em relatório gerencial, a ser submetido à aprovação do Plenário do CAU/BR.  
 
Art. 3° A projeção dos recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF será feita, 
anualmente, por ocasião da elaboração do Plano de Trabalho e Orçamento do CAU/BR e dos 
CAU/UF para o exercício subsequente.  
 
Art. 4° Os recursos destinados ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF serão depositados em 
conta específica em instituição financeira oficial.  
 

CAPÍTULO II 
DA UTILIZAÇÃO DO FUNDO 

 
Art. 5° A utilização do Fundo, pelos CAU/UF, dar-se-á por meio de procedimentos e normas 
estabelecidas nesta Resolução, conforme os critérios a seguir especificados:  
 
I - os recursos serão disponibilizados aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos 
próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Trabalho Anual e 
Orçamento;  
 
II - 10% (dez por cento) de todos os aportes de recursos ao Fundo serão reservados:  
 
a) para o custeio das atividades de gestão do próprio Fundo;  
 
b) para o financiamento das demandas emergenciais não previstas na programação do Plano de 
Trabalho e Orçamento, tais como:  
 
1) situações excepcionais que provoquem queda abrupta na arrecadação prevista no Plano de 
Trabalho e Orçamento Anual, avaliadas pela Comissão Gestora do Fundo, a partir das 
informações apresentadas pelo CAU/UF solicitante; e 
 
2) casos de calamidade ou situação de emergência que extrapolem a capacidade de gestão do 
CAU/UF, ocasionando prejuízos ou comprometendo a realização das atividades que constituem 
suas atribuições legais.  
 
Parágrafo único. Para os fins do inciso II, letra “b” deste artigo adotam-se as seguintes 
convenções:  
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a) calamidade – situação decretada por vários níveis de governo, relativos a desastres naturais, 
com vítimas e por um período determinado;  
 
b) situação de emergência – situação decretada por órgão de monitoramento meteorológico e 
da defesa civil, relativos a desastres naturais, com vítimas e por tempo indeterminado.  
 
Art. 6° Fica vedada a utilização do Fundo quando comprovada a má gestão administrativa ou 
financeira do CAU/UF solicitante.  
 
§ 1° Para efeito de caracterização de má gestão administrativa ou financeira serão adotados os 
princípios que regem a administração pública, bem como as disposições da Lei n° 8.429, de 2 de 
junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa, e da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio 
de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
§ 2° Não se aplicará a vedação prevista no caput deste artigo se os atos de má gestão 
administrativa ou financeira tiverem sido praticados por gestor anterior.  
 
Art. 7° Na hipótese de extinção do Fundo, o saldo será aplicado em ações a serem submetidas à 
aprovação do Plenário do CAU/BR.  
 

CAPÍTULO III 
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Art. 8° Os recursos serão liberados aos CAU/UF, mensalmente, observando o cronograma 
previsto no Plano de Trabalho e Orçamento Anual do CAU/BR.  
 
Parágrafo único. A partir da terceira parcela a liberação dos recursos previstos ficará 
condicionada à comprovação da aplicação de, no mínimo, 70% (setenta por cento) da parcela 
anterior.  
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 
Art. 9° O Fundo será administrado pelo CAU/BR, por meio de uma comissão gestora composta 
pelos membros de Comissão de Finanças do CAU/BR e por três representantes dos CAU/UF, 
escolhidos estes em reunião plenária ampliada entre o CAU/BR e os CAU/UF, devendo compor a 
comissão gestora pelo menos um representante de CAU/UF beneficiário dos recursos do Fundo 
e um representante de CAU/UF não demandante do Fundo.  
 
Parágrafo único. Até que a comissão gestora de que trata este artigo seja constituída, o Fundo 
será administrado pelo CAU/BR, por meio de uma comissão gestora provisória, composta pelos 
membros da Comissão de Finanças do CAU/BR e por três representantes dos CAU/UF, 
designados estes pelo Plenário do CAU/BR.  
 
Art. 10. São da responsabilidade da comissão gestora:  
 
a) acompanhar, avaliar e deliberar sobre a realização das ações previstas no Plano de Trabalho e 
Orçamento do CAU/UF que demandar recursos do Fundo;  
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b) receber, analisar e deliberar sobre a prestação de contas dos recursos transferidos aos 
CAU/UF;  
c) receber, analisar e deliberar sobre o relatório de gestão do CAU/UF que demandar recursos 
do Fundo;  
 
d) acompanhar e avaliar o comportamento das arrecadações estaduais e o ingresso de recursos 
no Fundo, frente aos previstos no Plano de Trabalho e Orçamento aprovado.  
 
Parágrafo único. Para o desempenho das responsabilidades cometidas à comissão gestora neste 
artigo incumbirá ao CAU/UF que demandar recursos do Fundo apresentar ao CAU/BR:  
 
a) mensalmente, até o dia 20 do mês subsequente ao mês de referência, a prestação de contas 
dos recursos que lhe tenham sido transferidos, com demonstrativo de despesas e receitas;  
 
b) trimestralmente, até o dia 20 do mês subsequente ao trimestre de referência, relatório de 
gestão contemplando a análise e avaliação das ações e resultados alcançados no período frente 
aos previstos no Plano de Trabalho o Orçamento aprovado.  
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 11. Os casos omissos serão analisados pela comissão gestora e submetidos à aprovação do 
Conselho Diretor do CAU/BR.  
 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 6 de julho de 2012. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 29, DE 6 DE JULHO DE 2012 

 
Dispõe sobre procedimentos orçamentários, 
contábeis e de prestação de contas a serem adotados 
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF). 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, incisos III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e os artigos 15 e 29, incisos X e XXXI do Regimento Geral Provisório e de acordo com a 
deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 8, realizada nos dias 5 e 6 de julho de 2012; 
 
Considerando que compete ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) zelar 
para que as atividades do CAU/BR e dos CAU/UF sejam exercidas com rigorosa observância aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência; 
 
Considerando a necessidade de uniformizar os critérios para elaboração de documentos de 
natureza orçamentária, contábil e de prestação de contas, assim como prazos para a sua remessa 
pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) ao 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR);  
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DO PLANO DE AÇÃO 

 
Art. 1° O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) elaborarão seus Planos de Ação e 
Orçamentos Anuais, por projeto e atividade, observando a missão, políticas, objetivos e 
estratégias de atuação, na forma aprovada pelo Plenário do CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Compete ao Plenário do CAU/BR definir, com a participação dos CAU/UF, as 
políticas e estratégias de atuação do CAU em âmbito nacional.  
 
Art. 2° O CAU/BR homologará os Planos de Ação e Orçamentos Anuais elaborados pelos CAU/UF 
e elaborará o Plano de Ação e Orçamento Anual do CAU, assim entendido o conjunto formado 
pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, a ser submetido à aprovação do Plenário do CAU/BR. 
 

CAPÍTULO II 
DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CAU/BR E DOS CAU/UF 

 
Art. 3° O CAU/BR e os CAU/UF elaborarão suas propostas orçamentárias anuais contendo as 
seguintes peças: 
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I - plano de ação por projeto e atividade – metas físicas e financeiras; 
 
II - cenário de receitas – valores e critérios de projeção; 
 
III - despesas por projeto e atividade na forma do plano de ação; 
 
IV - parecer da Comissão de Finanças do respectivo CAU/UF; 
 
V - aprovação da proposta orçamentária pelo Plenário do CAU/UF. 
 
§ 1° As propostas de plano de ação e orçamento anual serão disponibilizadas pelos CAU/UF, por 
meio do sistema informatizado (Siscont.Net) para análise e homologação pelo CAU/BR, até 20 de 
outubro de cada ano. 
 
§ 2° As informações relativas aos incisos II e III serão disponibilizadas pelos CAU/UF ao CAU/BR, 
por meio do sistema informatizado (Siscont.Net), mediante senha de acesso de uso específico 
para consulta e emissão de relatórios pelo CAU/BR a ser fornecida pelo CAU/UF.  
 
§ 3° Os documentos relativos aos incisos I, IV e V e os critérios utilizados para embasar a projeção 
da receita prevista deverão ser formalmente remetidos ao CAU/BR, até o dia 20 de outubro de 
cada ano.   
 
Art. 4° A Comissão de Finanças do CAU/BR procederá à análise das propostas do Plano de Ação e 
Orçamento enviadas pelos CAU/UF, até 10 de novembro de cada ano. 
 
Art. 5° O CAU/BR elaborará o Plano de Ação e Orçamento Anual do CAU considerando as 
propostas de cada CAU/UF, apreciadas pela Comissão de Finanças, submetendo à aprovação do 
Plenário em sua reunião ordinária de dezembro de cada ano. 
 
§ 1° O CAU/BR, após a aprovação do Plano de Ação e Orçamento Anual, pelo Plenário, 
comunicará aos respectivos CAU/UF. 
 
§ 2° O CAU/BR fará publicar, no Diário Oficial da União, as propostas orçamentárias aprovadas, 
até 31 de dezembro de cada ano. 

 
CAPÍTULO III 

DA REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAU/BR E DOS CAU/UF 
 
Art. 6° A reformulação orçamentária é obrigatória quando houver: 
 
I - variação da arrecadação prevista no orçamento aprovado, para mais ou para menos; 
 
II - necessidade de realização de ações não previstas no plano de ação e orçamento e que 
acarretem alteração na proposta aprovada; 
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III - necessidade de transposição de recursos orçamentários do grupo de Despesas Correntes 
para Despesas de Capital ou vice-versa. 
 
§ 1° O CAU/BR e os CAU/UF poderão realizar até 3 (três) reformulações orçamentárias anuais, na 
forma dos procedimentos a serem definidos pelo CAU/BR. 
 
§ 2° As propostas de reformulação orçamentária serão disponibilizadas pelos CAU/UF, por meio 
do sistema informatizado (Siscont.Net), para análise e homologação pelo CAU/BR, nas datas a 
serem definidas pelo CAU/BR. 
 
§ 3° É vedado ao CAU/BR e aos CAU/UF a execução de despesas não aprovadas sem a devida 
reformulação orçamentária. 
 
§ 4° As reformulações orçamentárias dos CAU/UF deverão ser aprovadas pelo Plenário do 
respectivo CAU/UF e encaminhadas para análise pela Comissão de Finanças e aprovação pelo 
Plenário do CAU/BR.  
 
§ 5° A última proposta de reformulação orçamentária a ser submetida à aprovação do Plenário 
do CAU/BR deverá ocorrer até o mês de novembro de cada ano, devendo ser observado o 
calendário de reuniões do CAU/BR.  
 
§ 6° A última proposta de reformulação orçamentária dos CAU/UF deverá ser encaminhada ao 
CAU/BR, devidamente aprovada em seus Plenários, até 30 de setembro de cada ano. 
 
§ 7° A reformulação orçamentária apresentada ao CAU/BR após a data estipulada no parágrafo 
anterior não será objeto de análise, ficando o ordenador de despesas solidário nas 
responsabilidades por irregularidades que decorram da não aprovação da reformulação.  
 
§ 8° O CAU/BR, após a aprovação do Plano de Ação e Orçamento Anual, pelo Plenário, 
comunicará aos respectivos CAU/UF a aprovação de sua reformulação orçamentária. 
 
§ 9° O CAU/BR fará publicar no Diário Oficial da União as reformulações orçamentárias, após 
aprovadas pelo seu Plenário, sendo que a última deverá ocorrer até 30 de novembro de cada 
ano. 

 
CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/BR E DOS CAU/UF 
 

Art. 7° O CAU/UF encaminhará ao CAU/BR, trimestralmente, até o dia 20 do mês subsequente ao 
trimestre, informações sobre a execução de seu Plano de Ação e Orçamento contemplando: 
 
I - relatório da execução orçamentária das metas físicas e financeiras e resultados alcançados, 
por projeto e atividade, frente aos previstos; 
 
II - justificativas da execução orçamentária de projetos e atividades, metas físicas e financeiras 
em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao previsto;  
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III - propostas de medidas de gestão visando sanar as pendências existentes e aprimoramento 
dos processos. 
 

CAPÍTULO V 
DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DO CAU/BR E DOS CAU/UF 

 
Art. 8° O CAU/UF disponibilizará ao CAU/BR, mensalmente, por meio do sistema informatizado 
(Siscont.Net)  as informações contábeis, até o dia 20 do mês subsequente. 
 
§ 1° As informações serão analisadas pela Gerência Financeira do CAU/BR, submetendo à 
deliberação da comissão responsável pela tomada de contas, que encaminhará à apreciação do 
plenário. 
 
§ 2° A comissão responsável pela tomada de contas do CAU/BR e dos CAU/UF, sempre que 
considerar necessário, poderá contar com assessoramento de auditoria interna ou externa. 
 

CAPÍTULO VI 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO CAU/BR E DOS CAU/UF 

 
Art. 9° A prestação de contas anual do CAU/BR e dos CAU/UF será elaborada observando a 
seguinte legislação: 
 
I - Constituição Federal, artigos 70 e 71, inciso II; 
 
II - Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, art. 62; 
 
III - Regimento Interno do CAU/BR; 
 
IV - Lei n° 8.730, de 10 de novembro de 1993, na parte que estabelece a obrigatoriedade da 
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos poderes 
executivo, legislativo e judiciário, e dá outras providências.    
 
Art. 10. A prestação de contas anual dos CAU/UF deverá ser apresentada ao CAU/BR até o dia 31 
(trinta e um) de março do ano subsequente, contendo as seguintes peças: 
 
I - rol de responsáveis; 
 
II - relatório de gestão, compreendendo: 
 
a) relatório de gestão estratégica; 
 
b) relatório de gestão administrativa; 
 
c) balanço patrimonial, acompanhado do parecer dos auditores independentes; 
 
d) demonstração do resultado do exercício; 
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e) demonstrativos da execução orçamentária; 
 
f) demais peças exigidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pela Controladoria Geral da 
União (CGU); 
 
III - deliberação da Comissão de Finanças do CAU/UF; 
 
IV - deliberação do Plenário do CAU/UF;  
 
V - declaração expressa da respectiva unidade de pessoal da unidade gestora de que os 
responsáveis a que se refere o inciso I estão em dia com a exigência de apresentação da 
declaração de bens e rendas de que trata a Lei n° 8.730, de 1993. 
 
§ 1° O rol de responsáveis referido no inciso I deste artigo conterá as seguintes informações: 
 
I - relação de responsáveis indicando: 
 
a) nome de todos os conselheiros, efetivos e suplentes, e os respectivos períodos de exercício do 
mandato; 
 
b) nome dos membros do Conselho Diretor e os respectivos períodos de exercício do mandato; 
 
c) nome dos membros da Comissão de Finanças e os respectivos períodos de exercício do mandato; 
 
d) nome do contador, CPF, registro no CRC e o período de exercício da função; 
 
e) nome do responsável pela Gerência Financeira e o período de exercício da função; 
 
II - os seguintes dados pessoais dos membros indicados no item I: 

 
a) número do cadastro de pessoa física (CPF); 
 
b) endereço residencial completo; 
 
c) endereço eletrônico, se houver; 
 
d) atos de nomeação ou designação e de exoneração ou dispensa. 
 
§ 2° As prestações de contas serão submetidas ao Plenário do CAU/BR para apreciação, 
acompanhadas de relatório e parecer de auditoria independente. 
 
§ 3° O CAU/BR e os CAU/UF, como entidades de fiscalização do exercício profissional, estão 
dispensados de apresentar relatório de gestão e de ter processo de contas ordinárias 
constituídos pelo Tribunal de Contas da União, sem prejuízo da manutenção das demais formas 
de fiscalização exercidas pelos controles interno e externo, na forma do artigo 2°, inciso VII, § 1° 
da Instrução Normativa n° 63, de 1° de setembro de 2010, do Tribunal de Contas da União. 
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§ 4° As contas serão apreciadas pelo Plenário do CAU/BR, observando o art. 16 da Lei n° 8.443, 
de 16 de julho de 1992, que declarará: 
 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 
contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 
 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal de que não resulte dano ao erário;  
 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
 
a) omissão no dever de prestar contas; 
 
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; 
 
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico; 
 
d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 
 
§ 5° A aprovação das contas com ressalva implicará na obrigação da respectiva unidade gestora 
de corrigir, no prazo a ser estabelecido na decisão de aprovação, a causa da ressalva, sob pena 
de serem julgadas irregulares as contas sucessivas. 

 
§ 6° Sendo julgadas irregulares as contas do período, será imediatamente instalada a comissão 
de inquérito para apurar as irregularidade e responsabilidades e, sucessivamente, encaminhadas 
as contas e o relatório da comissão de inquérito ao Tribunal de Contas da União, para as 
providências cabíveis. 
 
§ 7° O CAU/BR, após aprovação da prestação de contas, pelo Plenário, comunicará aos 
respectivos CAU/UF. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS RECEITAS DO CAU/BR E DOS CAU/UF  

 
Art. 11. Constituem receitas do CAU/BR: 
  
I - 20% da arrecadação prevista no inciso I do art. 37 da Lei n° 12.378, de 2010, considerando 
anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços;  
 
II - doações, legados, juros e receitas patrimoniais;  
 
III - subvenções;  
 
IV - resultados de convênios;  
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V - outros rendimentos eventuais; 
 
VI - receitas decorrentes da alienação de bens. 
 
Art. 12. Constituem receitas dos CAU/UF: 
 
I - 80% da arrecadação prevista no inciso I do art. 37 da Lei n° 12.378, de 2010, considerando 
anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços;  
 
II - doações, legados, juros e rendimentos patrimoniais;  
 
III - subvenções;  
 
IV - resultados de convênios;  
 
V - outros rendimentos eventuais; 
 
VI - receitas decorrentes da alienação de bens. 
 
Art. 13. A arrecadação das receitas previstas na Lei n° 12.378, de 2010, será realizada 
exclusivamente por meio de convênio bancário único, com cláusula específica de repasse 
automático firmado com instituição bancária oficial, com capacidade para atendimento em todo 
o território nacional, na ordem de 80% (oitenta por cento) do valor arrecadado para o CAU/UF e 
20% (vinte por cento) para o CAU/BR. 
 
Parágrafo único. As receitas previstas nos artigos 11 e 12 desta Resolução poderão ser aplicadas, 
desde que em instituições financeiras oficiais, em caderneta de poupança, em títulos de renda 
pré-fixada, em fundos lastreados por títulos públicos federais, bem como em outras aplicações 
que não coloquem em risco os recursos aplicados, devendo o gestor analisar previamente à 
aplicação dos recursos as condições de liquidez, incidência de impostos, taxas e emolumentos e 
prazo de carência.  
 
Art. 14. Os CAU/UF deverão manter duas contas bancárias, sendo uma denominada conta 
movimento e outra denominada conta arrecadação, nos termos da Lei n° 4.320, de 17 de março 
de 1964.  
 
Art. 15. A transferência de receitas ao CAU/BR, pelos CAU/UF, em patamares diversos do 
estabelecido nesta Resolução, assim como retenção indevida da cota parte, configura 
apropriação indébita. 
 
Parágrafo único. Sendo configurada a apropriação indébita, será instaurada, de imediato, 
auditoria para apuração dos valores devidos e identificação de responsabilidades, sem prejuízo 
do controle externo previsto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.  

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 16. O atendimento ao disposto nesta Resolução não desobriga os responsáveis ao 
cumprimento das demais normas reguladoras da gestão de recursos públicos. 
 
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do CAU/BR. 
 
Art. 18. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 6 de julho de 2012. 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 30, DE 6 DE JULHO DE 2012 
 

Dispõe sobre os atos administrativos a serem 
expedidos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, 
disciplina sua aplicação e dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que tratam o art. 28, incisos III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e os artigos 15 e 29, incisos III, X e XXXI do Regimento Geral Provisório, e de acordo 
com a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária n° 8, realizada nos dias 5 e 6 de 
julho de 2012; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) deverão atender, na 
expedição dos seus atos administrativos, as definições, forma e requisitos constantes desta 
Resolução. 
 
Art. 2° Os atos administrativos de que trata o art. 1° desta Resolução são os seguintes: 
 
I - Regimento - ato administrativo de caráter normativo de atuação interna, que se destina a 
reger, conforme o caso, o funcionamento do CAU/BR e dos CAU/UF;  
 
II - Resolução - ato administrativo, de caráter normativo, destinado a explicitar a legislação 
reguladora da profissão de Arquitetura e Urbanismo para sua correta aplicação e o 
disciplinamento dos casos omissos;  
 
III - Deliberação - ato administrativo de competência do CAU/BR e dos CAU/UF, de caráter 
normativo ou decisório, podendo ser: 
 
a) Deliberação Plenária, quando expedida pelo Plenário; 
 
b) Deliberação de Comissão, quando expedida por Comissões Permanentes ou Especiais;  
 
IV - Proposta - ato administrativo de iniciativa dos órgãos colegiados consultivos e de 
comissões transitórias do CAU/BR e dos CAU/UF, de caráter propositivo ou decisório, que 
devem ser utilizados para o encaminhamento de proposições ou de suas decisões à 
apreciação do CAU/BR ou dos CAU/UF;  
 
V - Instrução - ordem escrita e geral a respeito do modo, forma e condições de execução de 
determinado serviço ou atividade, com a finalidade de orientar os agentes do Conselho no 
desempenho de suas funções; 
 
VI - Circular - ordem escrita, de caráter uniforme, expedida a determinados agentes 
administrativos incumbidos de certos serviços ou atividades, com vistas à uniformização do 
desempenho de certas atribuições em circunstâncias especiais; 
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VII - Portaria - ato administrativo interno, de natureza normativa ou ordinatória, podendo 
ser: 
 
a) Portaria Normativa: destinada a regulamentar a execução de normas e a regular 
procedimentos administrativos; 
 
b) Portaria Ordinatória: destinada a promover a movimentação de pessoal e de outros 
agentes. 
 
Art. 3° Quanto aos atos administrativos previstos no art. 2° ficam estabelecidas as seguintes 
disposições: 
 
I - o regimento do CAU/BR e os dos CAU/UF serão aprovados pelos respectivos Plenários; 
 
II - o regimento do CAU/BR subordina-se às disposições da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro 
de 2010, e a ele subordinam-se os Regimentos dos CAU/UF e os demais atos administrativos 
especificados nesta Resolução; 
 
III - as resoluções são atos privativos do Plenário do CAU/BR; 
 
IV - as deliberações plenárias são atos privativos dos Plenários do CAU/BR e dos CAU/UF e 
expressam a posição do respectivo conselho acerca da matéria decidida;  
 
V - as deliberações de comissão são atos privativos das comissões permanentes e especiais 
do CAU/BR e dos CAU/UF e expressam a posição da respectiva comissão acerca da matéria 
decidida; 
 
VI - as propostas poderão ser apresentadas pelos órgãos colegiados consultivos e pelas 
comissões transitórias do CAU/BR e dos CAU/UF e deverão tratar de matéria afeta aos 
objetivos do respectivo órgão ou comissão; 
 
VII - as instruções e as circulares são atos expedidos pelos agentes investidos na direção, 
gerência ou chefia de setores ou serviços do CAU/BR e dos CAU/UF; 
 
VIII - as portarias são atos privativos do presidente do CAU BR e dos presidentes dos 
CAU/UF. 
 
§ 1° Os regimentos dos CAU/UF deverão ser submetidos à homologação do CAU/BR; os 
demais atos administrativos dos CAU/UF, que estabelecem regras sobre a sua estrutura 
administrativa e seu funcionamento dispensam homologação, devendo, todavia, ser 
encaminhados ao CAU/BR para conhecimento no prazo de 30 (trinta) dias após sua 
expedição. 
 
§ 2° O CAU/UF pode, por iniciativa própria, revogar o ato administrativo normativo ou 
ordinatório que estabelece regras sobre a estrutura administrativa e seu funcionamento, 
quando julgar necessário, devendo comunicar a decisão ao CAU/BR no prazo de 30 (trinta) 
dias após sua revogação. 
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Art. 4° A edição dos atos administrativos normativos de que trata esta Resolução dependerá 
de iniciativa: 
 
I - regimento e suas alterações: do presidente e dos conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF, 
respeitada a respectiva jurisdição; 
 
II - resolução: do presidente e dos conselheiros do CAU/BR; 
 
III - deliberação plenária: do presidente e das comissões do CAU/BR e dos CAU/UF; 
 
IV - deliberação de comissão: do coordenador e dos conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF; 
 
V - proposta: do coordenador ou responsável do órgão colegiado consultivo ou da comissão 
transitória. 
 
§ 1° As propostas apresentadas por órgão colegiado e comissão transitória deverão ser 
encaminhadas previamente à análise das comissões permanentes ou especiais, de acordo 
com a natureza da matéria.  
 
§ 2° Após a análise da proposta, a comissão a encaminhará ao Plenário do CAU/BR ou do 
CAU/UF, conforme o caso, para deliberação. 
 
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 

Brasília, 6 de julho de 2012. 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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RESOLUÇÃO N° 38, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do 
Salário Mínimo Profissional do Arquiteto e 
Urbanista e dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, inciso I da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3°, 
incisos I e V e 9°, incisos I e XLII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, 
de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária 
Ordinária n° 12, realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2012; e 
 
Considerando o disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966; 
 
Considerando o disposto nos artigos 6°, 12, 16, 21 e 24 e seus respectivos parágrafos únicos 
da Resolução CAU/BR n° 28, de 6 de julho de 2012; 
 
RESOLVE:  

 
CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA E APLICAÇÃO 

DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
 
Art. 1° Esta Resolução fixa as condições para a fiscalização do cumprimento do salário mínimo 
profissional dos arquitetos e urbanistas, em atendimento ao disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 
de abril de 1966. 
 
Art. 2° Compete aos CAU/UF fiscalizar o cumprimento do salário mínimo profissional dos 
arquitetos e urbanistas. 
 
Art. 3° Conforme dispõe a Lei n° 4.950-A, de 1966, o salário mínimo profissional é a 
remuneração mínima devida, por força de contrato de trabalho, aos arquitetos e urbanistas 
com relação a empregos, cargos, funções e desempenho de atividades técnicas relacionadas 
ao exercício da Arquitetura e Urbanismo.  
 
Art. 4° Para os efeitos desta Resolução, as atividades técnicas desempenhadas pelos 
arquitetos e urbanistas são classificadas em: 
 
I - jornada de trabalho de até 6 (seis) horas diárias; 
 
II - jornada de trabalho de mais de 6 (seis) horas diárias. 
 
§ 1° A jornada de trabalho é a fixada no contrato de trabalho ou determinação legal vigente. 
 
§ 2° O cumprimento ao disposto nos incisos I e II não se aplica às atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão. 
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Art. 5° Para a jornada de trabalho definida no inciso I do art. 4° desta Resolução, o salário 
mínimo profissional é de 6 (seis) vezes o salário mínimo nacional. 
 
Art. 6° Para a jornada de trabalho definida no inciso II do art. 4° desta Resolução, o salário 
mínimo profissional será fixado tomando-se por base o custo da hora fixado no art. 5° desta 
Resolução, acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) para as horas excedentes das 6 (seis) 
horas diárias. 
 

CAPÍTULO II - DAS PENALIDADES 
 
Art. 7° O não cumprimento da legislação sobre o Salário Mínimo Profissional detectado pelos 
CAU/UF importará na notificação da pessoa física ou pessoa jurídica contratante, por 
infringência à Lei n° 4.950-A, de 1966, devendo ser fixado o prazo de 10 (dez) dias para a 
regularização da situação. 
 
§ 1° Caso a pessoa física ou pessoa jurídica a que se refere o caput não regularize a situação 
no prazo estabelecido, será autuada pelo CAU/UF, por infração à legislação vigente, sendo 
lavrado um auto de infração correspondente a cada arquiteto e urbanista que se encontrar 
em condição de irregularidade. 
 
§ 2° À pessoa jurídica que não cumprir o estabelecido no caput será restringido o acesso ao 
Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) até 
a regularização da situação.    
 
Art. 8° As penalidades aplicáveis à pessoa física ou à pessoa jurídica por descumprimento aos 
dispositivos desta Resolução, serão: 
 
I - multa no valor de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor vigente da anuidade; 
 
II - em casos de reincidência comprovada, a multa será aplicada em dobro. 
 
Parágrafo único. Caso a pessoa física ou o representante legal da pessoa jurídica contratante, 
que tenha deixado de cumprir com os dispositivos desta Resolução, seja arquiteto e urbanista, 
e sem prejuízo do disposto nos incisos I e II deste artigo, os autos deverão ser encaminhados à 
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/UF para verificação de eventual infração ética. 
 
Art. 9° A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília, 9 de novembro de 2012 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 223, Seção 1, de 20 de novembro de 2012) 

[ 238 ]  

   RESOLUÇÃO Nº 38/2012



 

SCS Quadra 2, Bloco E, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 | CEP 70302-000 Brasília, Distrito Federal 
www.caubr.gov.br – atendimento@caubr.gov.br 

 

 
RESOLUÇÃO N° 39, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 Vide Resolução n° 40, de 5 de dezembro de 2012. 

 
Aprova as reprogramações orçamentárias do CAU/BR e dos 
CAU/UF, referentes ao Exercício de 2012, e dá outras 
providências.  
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências previstas 
no art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3°, incisos 
V, VI e XVI e 9°, incisos III, XIX e XX do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, 
de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária 
n° 12, realizada nos dias 8 e 9 de novembro de 2012;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Aprovar as Reprogramações Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Acre (CAU/AC), 
Alagoas (CAU/AL), Amazonas (CAU/AM), Amapá (CAU/AP), Bahia (CAU/BA), Ceará (CAU/CE), do 
Distrito Federal (CAU/DF), Espírito Santo (CAU/ES), Goiás (CAU/GO), Maranhão (CAU/MA), Minas 
Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do Sul (CAU/MS), Mato Grosso (CAU/MT), Pará (CAU/PA), 
Paraíba (CAU/PB), Pernambuco (CAU/PE), Piauí (CAU/PI), Paraná (CAU/PR), Rio de Janeiro 
(CAU/RJ), Rio Grande do Norte (CAU/RN), Rondônia (CAU/RO), Roraima (CAU/RR), Rio Grande do 
Sul (CAU/RS), Santa Catarina (CAU/SC), Sergipe (CAU/SE), São Paulo (CAU/SP) e Tocantins 
(CAU/TO) referentes ao exercício de 2012, na forma do resumo abaixo:  
 

CAU/AC - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2012 

RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  378.034,73  Despesa Corrente:  337.207,73  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  40.827,00  
TOTAL:  378.034,73  TOTAL:  378.034,73  

CAU/AL - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2012 

RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  783.541,80  Despesa Corrente:  549.123,63  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  234.418,17  
TOTAL:  783.541,80  TOTAL:  783.541,80  

CAU/AM - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2012 

RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  704.784,89  Despesa Corrente:  583.384,89  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  121.400,00  
TOTAL:  704.784,89  TOTAL:  704.784,89  

CAU/AP - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2012 

RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  486.166,62  Despesa Corrente:  310.966,62  
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Receita Capital:  -  Despesa Capital:  175.200,00  
TOTAL:  486.166,62  TOTAL:  486.166,62  

CAU/BA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  2.014.964,77  Despesa Corrente:  1.432.615,60  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  582.349,17  
TOTAL:  2.014.964,77  TOTAL:  2.014.964,77  

CAU/CE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.004.507,90  Despesa Corrente:  889.507,90  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  115.000,00  
TOTAL:  1.004.507,90  TOTAL:  1.004.507,90  

CAU/DF - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.570.724,00  Despesa Corrente:  1.400.724,00  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  170.000,00  
TOTAL:  1.570.724,00  TOTAL:  1.570.724,00  

CAU/ES - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.251.088,54  Despesa Corrente:  970.771,31  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  280.317,23  
TOTAL:  1.251.088,54  TOTAL:  1.251.088,54  

CAU/GO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  2.452.900,00  Despesa Corrente:  1.488.359,71  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  964.540,29  
TOTAL:  2.452.900,00  TOTAL:  2.452.900,00  

CAU/MA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  635.433,33  Despesa Corrente:  439.105,04  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  196.328,29  
TOTAL:  635.433,33  TOTAL:  635.433,33  

CAU/MG - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  4.481.786,89  Despesa Corrente:  3.360.886,89  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  1.120.900,00  
TOTAL:  4.481.786,89  TOTAL:  4.481.786,89  

CAU/MS - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  2.200.000,00  Despesa Corrente:  1.746.837,03  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  453.162,97  
TOTAL:  2.200.000,00  TOTAL:  2.200.000,00  

CAU/MT - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
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RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.846.026,77  Despesa Corrente:  1.304.526,77  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  541.500,00  
TOTAL:  1.846.026,77  TOTAL:  1.846.026,77  

CAU/PA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  922.380,03  Despesa Corrente:  541.961,33  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  380.418,70  
TOTAL:  922.380,03  TOTAL:  922.380,03  

CAU/PB - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  873.782,58  Despesa Corrente:  623.286,00  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  250.496,58  
TOTAL:  873.782,58  TOTAL:  873.782,58  

CAU/PE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.292.978,36  Despesa Corrente:  985.484,13  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  307.494,23  
TOTAL:  1.292.978,36  TOTAL:  1.292.978,36  

CAU/PI - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  559.455,83  Despesa Corrente:  479.955,83  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  79.500,00  
TOTAL:  559.455,83  TOTAL:  559.455,83  

CAU/PR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  6.923.473,48  Despesa Corrente:  4.328.973,48  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  2.594.500,00  
TOTAL:  6.923.473,48  TOTAL:  6.923.473,48  

CAU/RJ - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  6.523.511,20  Despesa Corrente:  4.723.511,20  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  1.800.000,00  
TOTAL:  6.523.511,20  TOTAL:  6.523.511,20  

CAU/RN - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  1.035.642,26  Despesa Corrente:  841.805,69  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  193.836,57  
TOTAL:  1.035.642,26  TOTAL:  1.035.642,26  

CAU/RO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  353.870,94  Despesa Corrente:  275.870,94  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  78.000,00  
TOTAL:  353.870,94  TOTAL:  353.870,94  
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CAU/RR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  410.950,00  Despesa Corrente:  390.683,76  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  20.266,24  
TOTAL:  410.950,00  TOTAL:  410.950,00  

CAU/RS - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  8.931.664,73  Despesa Corrente:  6.077.014,73  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  2.854.650,00  
TOTAL:  8.931.664,73  TOTAL:  8.931.664,73  

CAU/SC - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  4.254.186,20  Despesa Corrente:  2.907.543,06  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  1.346.643,14  
TOTAL:  4.254.186,20  TOTAL:  4.254.186,20  

CAU/SE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  634.662,86  Despesa Corrente:  415.958,50  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  218.704,36  
TOTAL:  634.662,86  TOTAL:  634.662,86  

CAU/SP - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  20.121.495,86  Despesa Corrente:  10.850.657,00  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  9.270.838,86  
TOTAL:  20.121.495,86  TOTAL:  20.121.495,86  

CAU/TO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  723.475,26  Despesa Corrente:  495.975,26  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  227.500,00  
TOTAL:  723.475,26  TOTAL:  723.475,26  

CAU/BR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  
Receita Corrente:  37.700.579,55  Despesa Corrente:  34.101.610,58  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  3.598.968,97  
TOTAL:  37.700.579,55  TOTAL:  37.700.579,55  

CAU/BR E CAU/UF 
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2012 

Receita Corrente:  111.072.069,38  Despesa Corrente:  82.854.308,61  
Receita Capital:  -  Despesa Capital:  28.217.760,77  
TOTAL:  111.072.069,38  TOTAL:  111.072.069,38  
 
 
 
 

[ 242 ]  

   RESOLUÇÃO Nº 39/2012



 

SCS Quadra 2, Bloco E, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 | CEP 70302-000 Brasília, Distrito Federal 
www.caubr.gov.br – atendimento@caubr.gov.br 

 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Brasília, 9 de novembro de 2012  
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 223, Seção 1, de 20 de novembro de 2012) 
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RESOLUÇÃO N° 40, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
 

Aprova a segunda reprogramação orçamentária do 
CAU/BR, consolida o orçamento de 2012 dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 
providências.  
 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências previstas 
no art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3°, 
incisos V, VI e XVI e 9°, incisos III, XIX e XX do Regimento Geral aprovado pela Resolução 
CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião 
Plenária Ordinária n° 13, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012;  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Aprovar a Segunda Reprogramação Orçamentária do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e, em consequência, a nova consolidação das Reprogramações 
Orçamentárias 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), referentes ao exercício de 
2012, na forma do resumo abaixo: 
 

CAU/BR – 2ª REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2012 
RECEITAS  R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente:  36.000.580,00  Despesa Corrente:  32.833.110,00 
Receita Capital:  0,00  Despesa Capital:  3.167.470,00  
TOTAL:  36.000.580,00 TOTAL:  36.000.580,00  

 
CAU/BR E CAU/UF – 2ª REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 2012 

RECEITAS  R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente:  109.372.069,38  Despesa Corrente:  81.585.808,61  
Receita Capital:  0,00  Despesa Capital:  27.786.260,77  
TOTAL:  109.372.069,38  TOTAL:  109.372.069,38  

 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 5 de dezembro de 2012 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 240, Seção 1, de 13 de dezembro de 2012)  
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RESOLUÇÃO N° 41, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
Aprova as Propostas Orçamentárias 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), referentes ao 
Exercício de 2013, e dá outras providências.  
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências previstas 
no art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 3°, 
incisos V, VI e XVI e 9°, incisos III, XIX, XX e XLIV do Regimento Geral aprovado pela Resolução 
CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na Reunião 
Plenária Ordinária n° 13, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012;  
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1° Aprovar as Propostas Orçamentárias do Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e  dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Acre (CAU/AC), Alagoas 
(CAU/AL), Amazonas (CAU/AM), Amapá (CAU/AP), Bahia (CAU/BA), Ceará (CAU/CE), do Distrito 
Federal (CAU/DF), Espírito Santo (CAU/ES), Goiás (CAU/GO), Maranhão (CAU/MA), Minas 
Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do Sul (CAU/MS), Mato Grosso (CAU/MT), Pará (CAU/PA), 
Paraíba (CAU/PB), Pernambuco (CAU/PE), Piauí (CAU/PI), Paraná (CAU/PR), Rio de Janeiro 
(CAU/RJ), Rio Grande do Norte (CAU/RN), Rondônia (CAU/RO), Roraima (CAU/RR), Rio Grande 
do Sul (CAU/RS), Santa Catarina (CAU/SC), São Paulo (CAU/SP), Sergipe (CAU/SE) e Tocantins 
(CAU/TO) para o Exercício de 2013, na forma do resumo abaixo: 
 

CAU/AC - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  659.788,00  Despesa Corrente:  659.788,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00   
TOTAL:  659.788,00  TOTAL: 659.788,00  

    CAU/AL - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  748.303,00  Despesa Corrente: 748.303,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:  748.303,00  TOTAL:  748.303,00  

    CAU/AM - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  716.510,00  Despesa Corrente:  716.510,00  
Receita Capital: 60.000,00  Despesa Capital:  60.000,00  
TOTAL:  776.510,00  TOTAL:  776.510,00  
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    CAU/AP - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  664.640,00  Despesa Corrente: 664.640,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL:  664.640,00  TOTAL:  664.640,00  

    CAU/BA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.950.000,00  Despesa Corrente:  1.950.000,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:  1.950.000,00  TOTAL:  1.950.000,00  

    CAU/CE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  789.675,00  Despesa Corrente:  789.675,00  
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:  789.675,00  TOTAL:  789.675,00  

    CAU/DF - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.523.000,00  Despesa Corrente:  1.523.000,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:  1.523.000,00  TOTAL:  1.523.000,00  

    CAU/ES - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.793.712,00  Despesa Corrente:  1.224.086,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  569.626,00  
TOTAL:  1.793.712,00  TOTAL:  1.793.712,00  

    CAU/GO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente: 2.019.069,00  Despesa Corrente:  1.989.973,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  29.096,00  
TOTAL:  2.019.069,00  TOTAL:  2.019.069,00  

    CAU/MA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  385.762,00  Despesa Corrente:  163.127,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  222.635,00  
TOTAL:  385.762,00  TOTAL:  385.762,00  
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CAU/MG -PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  4.771.509,00  Despesa Corrente:  3.728.509,00  
Receita Capital:  1.228.491,00  Despesa Capital: 2.271.491,00  
TOTAL:  6.000.000,00  TOTAL:  6.000.000,00  

    CAU/MS - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.880.000,00  Despesa Corrente: 1.770.000,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  110.000,00  
TOTAL:  1.880.000,00  TOTAL:  1.880.000,00  

    CAU/MT - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.381.941,00  Despesa Corrente:  1.381.941,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL: 1.381.941,00  TOTAL:  1.381.941,00  

    CAU/PA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 688.517,00  Despesa Corrente:  688.517,00  
Receita Capital:  700.000,00  Despesa Capital:  700.000,00  
TOTAL:  1.388.517,00  TOTAL:  1.388.517,00  

    CAU/PB - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  739.071,00  Despesa Corrente:  739.071,00  
Receita Capital: 239.497,00  Despesa Capital: 239.497,00  
TOTAL:  978.568,00  TOTAL:  978.568,00  

    CAU/PE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.434.628,00  Despesa Corrente: 1.406.628,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  28.000,00  
TOTAL:  1.434.628,00  TOTAL:  1.434.628,00  

    CAU/PI - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  482.000,00  Despesa Corrente:  482.000,00  
Receita Capital:  78.000,00  Despesa Capital:  78.000,00  
TOTAL:  560.000,00  TOTAL:  560.000,00  
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CAU/PR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 5.868.928,00  Despesa Corrente:  5.868.928,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:  5.868.928,00  TOTAL: 5.868.928,00  

    CAU/RJ - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  7.933.403,00  Despesa Corrente:  6.016.620,00  
Receita Capital: 1.050.300,00  Despesa Capital:  2.967.083,00  
TOTAL:  8.983.703,00  TOTAL:  8.983.703,00  

    CAU/RN - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  949.398,00  Despesa Corrente:  935.150,00  
Receita Capital:  500.000,00  Despesa Capital:  514.248,00  
TOTAL:  1.449.398,00  TOTAL:  1.449.398,00  

    CAU/RO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 366.954,00  Despesa Corrente:  366.954,00  
Receita Capital: 312.203,00  Despesa Capital:  312.203,00  
TOTAL:  679.157,00  TOTAL:  679.157,00  

    CAU/RR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  600.769,00  Despesa Corrente:  600.769,00  
Receita Capital:  100.696,00  Despesa Capital:  100.696,00  
TOTAL:  701.465,00  TOTAL:  701.465,00  

    CAU/RS - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 8.124.720,00  Despesa Corrente:  8.124.720,00  
Receita Capital:  8.000.000,00  Despesa Capital: 8.000.000,00  
TOTAL:  16.124.720,00  TOTAL:  16.124.720,00  

    CAU/SC - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente: 3.687.322,00  Despesa Corrente: 3.687.322,00  
Receita Capital:  2.345.800,00  Despesa Capital:  2.345.800,00  
TOTAL:   6.033.122,00  TOTAL:  6.033.122,00  
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CAU/SE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 366.952,00  Despesa Corrente:  366.952,00  
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  0,00 
TOTAL:   366.952,00  TOTAL:  366.952,00  

    CAU/SP - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:   22.858.938,00   Despesa Corrente:   22.858.938,00  
Receita Capital:   9.187.655,00   Despesa Capital:  9.187.655,00  
TOTAL:   32.046.593,00   TOTAL:   32.046.593,00  

    CAU/TO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  569.621,00  Despesa Corrente:  569.621,00  
Receita Capital: 62.780,00  Despesa Capital:  62.780,00  
TOTAL:  632.401,00  TOTAL: 632.401,00  

    CAU/BR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  19.840.829,00  Despesa Corrente:  19.840.829,00  
Receita Capital: 1.310.000,00  Despesa Capital: 1.310.000,00  
TOTAL:  21.150.829,00  TOTAL:  21.150.829,00  

    RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  
Receita Corrente:  93.795.959,00  Despesa Corrente:  89.862.571,00  
Receita Capital: 25.175.422,00  Despesa Capital: 29.108.810,00  
TOTAL:  118.971.381,00  TOTAL:  118.971.381,00  

 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 5 de dezembro de 2012 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 240, Seção 1, de 13 de dezembro de 2012)  
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RESOLUÇÃO N° 43, DE 25 DE JANEIRO DE 2013. 
 

Fixa prazo para o cumprimento da Resolução 
CAU/BR n° 42, de 19 de dezembro de 2012, e dá 
outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências previstas 
nos artigos 28, incisos II, III e XI e 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 
2°, inciso VI, letra “c”, 3°, incisos V e VI e 9°, incisos I e III do Regimento Geral aprovado pela 
Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na 
Reunião Plenária Ordinária n° 14, realizada nos dias 24 e 25 de janeiro de 2013; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1° Fixa os seguintes prazos para que os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 
e do Distrito Federal (CAU/UF) adotem providências de sua responsabilidade relacionadas ao 
cumprimento de disposições da Resolução CAU/BR n° 42, de 19 de dezembro de 2012: 
 
I - 15 de fevereiro de 2013: ajustamento de convênios bancários ou reformulação dos 
convênios bancários existentes, de forma tal a que seja feita a repartição dos recursos 
destinados ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF no momento do ingresso dos recursos na 
rede bancária responsável pela arrecadação, nos termos previstos no art. 2°, inciso I e 
parágrafo único da Resolução CAU/BR n° 42, de 2012; 
 
II - 28 de fevereiro de 2013: transferência, ao Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, dos 
valores a ele destinados e recolhidos, até 15 de fevereiro de 2013, em desconformidade com o 
disposto no art. 2°, inciso I da Resolução CAU/BR n° 42, de 2012. 
 
Art. 2° O descumprimento, por parte dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF), dos prazos e condições fixados nesta Resolução, configurará 
violação ao art. 34, inciso II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília, 25 de janeiro de 2013. 

 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 19, Seção 1, de 28 de janeiro de 2013, e republicada na Edição n° 
20, Seção 1, de 29 de janeiro de 2013). 
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RESOLUÇÃO N° 45, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013. 
 

Fixa prazos para aprovação e homologação dos 
regimentos internos dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e 
dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências previstas no 
artigos 28, incisos II, III e V da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, incisos I, II e 
VI, letra “c”, 3°, incisos V, VI e VIII e 9°, incisos VI e VII do Regimento Geral aprovado pela Resolução 
CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária 
Ordinária n° 15, realizada nos dias 7 e 8 de fevereiro de 2013;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) deverão 
aprovar seus regimentos internos pelos respectivos plenários e protocolá-los no CAU/BR para 
homologação, até 15 de maio de 2013.  
 
Parágrafo único. Na elaboração de seus regimentos internos os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) deverão adotar a estrutura e o modelo redacionais do 
Regimento Geral do CAU/BR. 
 
Art. 2° Para a homologação dos regimentos internos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) serão adotados os seguintes procedimentos:  
 
I - exame e deliberação pela Comissão de Organização e Administração do CAU/BR, respeitada a ordem 
de protocolo no CAU/BR; 
 
II - deliberação pelo Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no prazo de 
60 (sessenta) dias a partir da conclusão dos exames, a cargo da Comissão de Organização e 
Administração do CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Caso sejam necessárias diligências, junto ao CAU/UF, para esclarecimentos vinculados 
aos exames, este terá um prazo de 30 (trinta) dias para reencaminhar seu regimento interno ao 
CAU/BR.  
 
Art. 3° O descumprimento por parte dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF), dos prazos e condições fixados nesta Resolução, configurará violação ao art. 
34, inciso II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 8 de fevereiro de 2013. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, Edição n° 41, de 1° de março de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 
PREÂMBULO 

 
Com a presente Resolução o CAU/BR atende à responsabilidade que lhe foi atribuída pela Lei nº 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, de especificar as atividades, atribuições e campos de atuação 
privativos dos arquitetos e urbanistas e os que são compartilhados entre estes e os profissionais 
legalmente habilitados em outras profissões regulamentas. Cumpre referir que este normativo se 
reveste de importância capital tanto para a Arquitetura e Urbanismo como para seus profissionais, os 
quais há décadas vêm assistindo várias das atividades técnicas que historicamente foram reconhecidas 
como de sua alçada – projeto arquitetônico, urbanístico e paisagístico, e aquelas do âmbito do 
patrimônio histórico – sendo indevidamente exercidas por outros profissionais que não têm a 
necessária formação acadêmica que os credencie para tal.  

Essa situação – que atenta contra a segurança das pessoas e do meio ambiente e inviabiliza o 
adequado atendimento das necessidades sociais, além de ser prejudicial à profissão e aos profissionais 
– se instalou no país juntamente com a instituição do primeiro marco regulatório das profissões 
tecnológicas, representado pelo Decreto Federal nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933. No âmbito 
desta regulamentação, as atividades, atribuições e campos de atuação dos então chamados arquitetos 
estiveram marcados por várias e amplas áreas de “sombreamento” com os de outros profissionais, tais 
como engenheiros civis e agrimensores, também estes regulamentados pelo citado decreto e 
fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea.  

A situação de “sombreamento” acima referida não foi alterada de forma significativa quando da 
publicação da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que, além de incluir a Agronomia no rol de 
profissões inseridas neste marco regulatório, tratou de forma genérica as atividades, atribuições e 
campos de atuação de cada uma delas. Regulamentando apenas parcialmente o exercício das referidas 
profissões, esta lei remeteu às resoluções do Confea a competência de especificar o que seria próprio 
de cada uma delas, permitindo que permanecessem grandes áreas de “sombreamento” entre os 
campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo e os das outras profissões do sistema, sobretudo da 
Engenharia Civil e da Agronomia. 

Foi somente com o advento da Lei nº 12.378, de 2010, que se apresentaram em plenitude as 
condições para a efetiva individualização da Arquitetura e Urbanismo e para sua diferenciação em 
relação às demais profissões regulamentadas. Esta lei estabelece, em seu art. 2º, quais as atividades e 
atribuições dos arquitetos e urbanistas e, no parágrafo único deste artigo, quais os campos de atuação 
a que estas se aplicam. Já em seu art. 3º a lei determina que o CAU/BR especificará as áreas de 
atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras 
profissões regulamentadas, destacando no parágrafo 2º do mesmo artigo que serão consideradas 
privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência ou insuficiência de 
formação profissional venha a expor o usuário do serviço prestado a qualquer tipo de dano ou de risco 
à sua segurança ou saúde ou ao meio ambiente. 

Na Resolução ora apresentada, as atividades, atribuições e campos de atuação privativos dos 
arquitetos e urbanistas e aqueles compartilhados com outras profissões regulamentadas foram 
especificados em estrita observância ao que determina a Lei nº 12.378, de 2010, confirmando o 
caráter uniprofissional da Arquitetura e Urbanismo e tomando como referência as diretrizes 
curriculares nacionais dos cursos de graduação desta profissão vis-à-vis as correspondentes diretrizes 
dos cursos referentes às demais profissões técnicas regulamentadas. Cuidou-se, ao mesmo tempo, de 
verificar e respeitar o que se encontra estabelecido nos dispositivos legais e nas resoluções que 
especificam as atividades, atribuições e campos de atuação referentes às demais profissões técnicas 
referidas, de modo a assegurar aos profissionais nelas legalmente habilitados seus legítimos direitos, 
evitando-se que, ao se garantir os direitos dos arquitetos e urbanistas, se prejudiquem os efetivos e 
legítimos direitos de outras categorias profissionais. 
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RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 

 
Dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos 
arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação 
compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas, e dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas nos artigos 3° e 28, inciso II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos 
artigos 2°, incisos I, II e IV, 3°, incisos I e V, e 9°, incisos I e XLII do Regimento Geral aprovado 
pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação 
adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 20, realizada nos dias 11 e 12 de julho de 2013; 
  
Considerando o que dispõe a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que “Regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; 
e dá outras providências”; 
 
Considerando o que dispõem o Decreto n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que “Regula o 
exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor”; a Lei n° 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro-Agrônomo”; e o Decreto n° 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que “Regulamenta 
a Lei n° 5.524, de 5 de novembro de 1968, que ‘dispõe sobre o exercício da profissão de 
técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2° grau’”; 
 
Considerando o que dispõem as Resoluções do então Conselho Federal de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia (Confea) n° 218, de 29 de junho de 1973, que “Discrimina atividades 
das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia”; e n° 1010, 
de 22 de agosto de 2005, que “Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 
profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 
profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício 
profissional”; 
 
Considerando o que dispõem as Resoluções do Conselho Nacional de Educação - Câmara de 
Ensino Superior (CNE/CES) n° 11, de 11 de março de 2002, que “Institui Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia”; n° 1, de 2 de fevereiro de 2006, que 
“Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agronomia e dá outras providências”; e n° 2, de 17 de junho de 2010, que 
“Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES n° 6/2006”; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação 
generalista, cujas atividades, atribuições e campos de atuação encontram-se discriminados no 
art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
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Art. 2° No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste artigo, em 
conformidade com o que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 2010, ficam especificadas como 
privativas dos arquitetos e urbanistas as seguintes áreas de atuação: 
 

I - DA ARQUITETURA E URBANISMO: 

 
a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação; 
 
b) projeto arquitetônico de monumento; 
 
c) coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico com projetos complementares; 
 
d) relatório técnico de arquitetura referente a memorial descritivo, caderno de especificações 
e de encargos e avaliação pós-ocupação; 
 
e) desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto 
arquitetônico;  
 
f) ensino de teoria, história e projeto de arquitetura em cursos de graduação; 
 
g) coordenação de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo; 
 
h) projeto urbanístico;  
 
i) projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; 
 
j) projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; 
 
k) projeto de sistema viário urbano; 
 
l) coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo com projetos complementares; 
 
m) relatório técnico urbanístico referente a memorial descritivo e caderno de especificações e 
de encargos; 
 
n) desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto 
urbanístico; e 
 
o) ensino de teoria, história e projeto de urbanismo em cursos de graduação; 
 

II - DA ARQUITETURA DE INTERIORES: 

 
a) projeto de arquitetura de interiores; 
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b) coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura de interiores com projetos 
complementares; 
 
c) relatório técnico de arquitetura de interiores referente a memorial descritivo, caderno de 
especificações e de encargos e avaliação pós-ocupação; 
 
d) desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou análise de projeto de 
arquitetura de interiores; 
 
e) ensino de projeto de arquitetura de interiores; 
 

III - DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA: 

 
a) projeto de arquitetura paisagística; 
 
b) projeto de recuperação paisagística; 
 
c) coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura paisagística ou de recuperação 
paisagística com projetos complementares;  
 
d) cadastro do como construído (as built) de obra ou serviço técnico resultante de projeto de 
arquitetura paisagística; 
 
e) desempenho de cargo ou função técnica concernente a elaboração ou análise de projeto de 
arquitetura paisagística; 
 
f) ensino de teoria e de projeto de arquitetura paisagística; 
 

IV - DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO: 

 
a) projeto e execução de intervenção no patrimônio histórico cultural e artístico, 
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, práticas de projeto e soluções 
tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro 
e valorização de edificações, conjuntos e cidades; 
 
b) coordenação da compatibilização de projeto de preservação do patrimônio histórico 
cultural e artístico com projetos complementares;  
 
c) direção, condução, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obra ou serviço técnico 
referente à preservação do patrimônio histórico cultural e artístico; 
 
d) inventário, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo e parecer técnico, auditoria e 
arbitragem em obra ou serviço técnico referente à preservação do patrimônio histórico 
cultural e artístico; 
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e) desempenho de cargo ou função técnica referente à preservação do patrimônio histórico 
cultural e artístico; 
 
f) ensino de teoria, técnica e projeto de preservação do patrimônio histórico cultural e 
artístico; 
 

V - DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL: 

 
a) coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento concernente a plano ou traçado 
de cidade, plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de 
intervenção local, plano de habitação de interesse social, plano de regularização fundiária e 
de elaboração de estudo de impacto de vizinhança; 
 

VI - DO CONFORTO AMBIENTAL: 

 
a) projeto de arquitetura da iluminação do edifício e do espaço urbano; 
 
b) projeto de acessibilidade e ergonomia da edificação; 
 
c) projeto de acessibilidade e ergonomia do espaço urbano. 
 
Art. 3° As demais áreas de atuação dos arquitetos e urbanistas constantes do art. 2° da Lei n° 
12.378, de 2010, que não lhes sejam privativas nos termos do art. 2° desta Resolução, 
constituem áreas de atuação compartilhadas entre os profissionais da Arquitetura e 
Urbanismo e os de outras profissões regulamentadas. 
 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, asseguradas aos técnicos de 
nível médio ou de 2° grau as prerrogativas conferidas pelo Decreto n° 90.922, de 6 de 
fevereiro de 1985. 

 
Brasília, 12 de julho de 2013. 

 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 136, Seção 1, de 17 de julho de 2013) 
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ANEXO À RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 
 
GLOSSÁRIO  
 
Este Anexo contém o Glossário referente às atividades e atribuições discriminadas no art. 2° 
da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que, por meio desta Resolução são 
especificadas, em seu art. 2°, como áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas. 
Ainda que os verbetes aqui elencados possam ser também aplicáveis a outros contextos, para 
os fins desta Resolução não deve prevalecer entendimento ou aplicação distinta do que 
dispõe este Glossário.  
 
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços edificados e urbanos – incluindo mobiliário e equipamento –, bem 
como dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, nos termos da legislação vigente; 
 
Análise de projeto: atividade que consiste em verificar, mediante exame minucioso, a 
conformidade de um projeto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico em relação a todos os 
condicionantes legais que lhes são afetos, com vistas à sua aprovação e obtenção de licença 
para a execução da obra, instalação ou serviço técnico a que ele se refere; 
 
Arbitragem: atividade técnica que consiste na solução de conflito com base em decisão 
proferida por árbitro que, dentre profissionais versados na matéria objeto da controvérsia, 
seja escolhido pelas partes nela envolvidas; 
 
Arquitetura de interiores: campo de atuação profissional da Arquitetura e Urbanismo que 
consiste na intervenção em ambientes internos ou externos de edificação, definindo a forma 
de uso do espaço em função de acabamentos, mobiliário e equipamentos, além das interfaces 
com o espaço construído – mantendo ou não a concepção arquitetônica original –, para 
adequação às novas necessidades de utilização. Esta intervenção se dá no âmbito espacial; 
estrutural; das instalações; do condicionamento térmico, acústico e lumínico; da comunicação 
visual; dos materiais, texturas e cores; e do mobiliário; 
 
Arquitetura paisagística: campo de atuação profissional da Arquitetura e Urbanismo que 
envolve atividades técnicas relacionadas à concepção e execução de projetos para espaços 
externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 
isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; 
 
Cadastro como construído (as built): atividade técnica que, durante e após a conclusão de 
obra ou serviço técnico, consiste na revisão dos elementos do projeto em conformidade com 
o que foi executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos órgãos públicos como sua 
atualização e manutenção; 
 
Áreas de atuação compartilhadas: atividades técnicas, atribuições e campos de atuação 
profissional que são legalmente comuns a duas ou mais profissões regulamentadas, podendo 
ser exercidas pelos profissionais em qualquer delas habilitados na forma da lei; 
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Áreas de atuação privativas: atividades técnicas, atribuições e campos de atuação profissional 
que, por expressão de lei ou regulamentação derivada de delegação legal, são exclusivas de 
determinada profissão regulamentada; 
 
Auditoria: atividade técnica que consiste em minuciosa verificação de obediência a condições 
formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de procedimentos relacionados à 
elaboração de projetos ou à execução de obra ou serviço técnico;  
 
Avaliação: atividade técnica que consiste na determinação do valor qualitativo, quantitativo 
ou monetário de um bem, o qual se constitui de um objeto arquitetônico, urbanístico ou 
paisagístico; 
 
Avaliação pós-ocupação: atividade técnica que, consistindo na avaliação do resultado de 
projeto materializado através de obra ou serviço técnico, tem por objetivo diagnosticar 
aspectos positivos e negativos do ambiente construído em uso; 
 
Caderno de encargos: instrumento que estabelece os requisitos, condições e diretrizes 
técnicas, administrativas e financeiras para a execução de obra ou serviço técnico; 
 
Caderno de especificações: instrumento que estabelece as condições de execução e o padrão 
de acabamento para cada tipo de obra ou serviço técnico, indicando os materiais 
especificados e os locais de sua aplicação e obedecendo à legislação pertinente, podendo ser 
parte integrante do caderno de encargos;  
 
Condução: atividade técnica que consiste no comando ou chefia de equipe de trabalho 
relacionado à elaboração de projeto ou à execução de obra ou serviço técnico no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
Coordenação de projetos: atividade técnica que consiste em coordenar e compatibilizar o 
projeto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico com os demais projetos a ele 
complementares, podendo ainda incluir a análise das alternativas de viabilização do 
empreendimento; 
 
Coordenação de equipe multidisciplinar: atividade que consiste no gerenciamento das 
atividades técnicas desenvolvidas por profissionais de diferentes formações profissionais, as 
quais se destinam à consecução de plano, estudo, projeto, obra ou serviço técnico; 
 
Conservação: atividade que consiste num conjunto de práticas, baseadas em medidas 
preventivas e de manutenção continuada, que visam à utilização de recursos naturais, 
construtivos e tecnológicos, de modo a permitir que estes se preservem ou se renovem; 
 
Desempenho de cargo ou função técnica: atividade técnica exercida de forma continuada e 
em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho, cujo objeto se 
insere no âmbito das atividades, atribuições e campos de atuação de determinada profissão; 
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Direção de obra ou serviço técnico: atividade técnica que consiste em determinar, comandar 
e essencialmente decidir com vistas à consecução de obra ou serviço, definindo uma 
orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua execução por terceiros; 
 
Ensino: atividade profissional que consiste na produção de conhecimentos de maneira 
sistemática, formal e institucionalizada, com vistas à formação acadêmica, em consonância 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo; 
 
Especificação: atividade que consiste na fixação das características, condições ou requisitos 
relativos a materiais, equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem empregadas 
em obra ou serviço técnico; 
 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): estudo executado de forma a contemplar os impactos 
positivos e negativos de um empreendimento ou atividade na área e suas proximidades, em 
conformidade com a legislação vigente; 
 
Ergonomia: campo de atuação profissional cujo objeto consiste em buscar as melhores 
condições de acessibilidade das edificações, espaços urbanos, mobiliários e equipamentos, 
com vistas à utilização destes sem restrições e com segurança e autonomia; 
 
Fiscalização de obra ou serviço técnico: atividade que consiste na inspeção e no controle 
técnico sistemático de obra ou serviço técnico, tendo por finalidade verificar se a execução 
obedece às diretrizes, especificações e prazos estabelecidos no projeto; 
 
Gerenciamento de obra ou serviço técnico: atividade que consiste no controle dos aspectos 
técnicos e econômicos do desenvolvimento de uma obra ou serviço técnico, envolvendo a 
administração dos contratos e incluindo um rigoroso controle do cronograma físico-financeiro 
estabelecido; 
 
Inventário: levantamento dos bens de valor cultural ou natural de um sítio histórico ou natural; 
 
Laudo: peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado como perito relata 
o que observou e apresenta suas conclusões; 
 
Loteamento: subdivisão de gleba em lotes edificáveis urbanos, com abertura ou alargamento 
de vias públicas e destinação de áreas para equipamentos urbanos e áreas verdes, nos termos 
da legislação vigente; 
 
Memorial descritivo: peça ou documento que consiste na discriminação das atividades 
técnicas, das especificações e dos métodos construtivos a serem empregados na execução de 
determinada obra ou serviço técnico, em conformidade com o projeto; 
 
Monitoramento: atividade técnica que consiste em acompanhar, verificar e avaliar a 
obediência às condições previamente estabelecidas para a perfeita execução ou operação de 
obra ou serviço técnico; 
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Monumento: edificação, estrutura ou conjunto arquitetônico, que se revela notável pelo valor 
artístico, pelo porte, pelo significado histórico-cultural ou pela antiguidade; 
 
Parecer técnico: documento por meio do qual se expressa opinião tecnicamente 
fundamentada sobre determinado assunto, emitido por profissional legalmente habilitado; 
 
Patrimônio histórico cultural e artístico: conjunto de bens materiais ou imateriais que, 
considerados individualmente ou em conjunto, serve de referência à identidade, à ação ou à 
memória dos diferentes grupos formadores de uma sociedade, e cuja preservação e 
conservação seja de interesse público, o que inclui: as formas de expressão; os modos de criar, 
fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, 
edificações e outros espaços destinados às manifestações artísticas e culturais; conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico; 
 
Perícia: atividade técnica que consiste na apuração das causas de determinado evento, na 
qual o profissional legalmente habilitado, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua 
trabalho técnico visando à emissão de conclusão fundamentada; 
 
Planejamento: atividade técnica que, através de formulação sistematizada e contínua e com 
base em decisões articuladas e integradas, consiste na determinação de um conjunto de 
procedimentos a serem adotados com vistas a alcançar determinado fim, expressando seus 
objetivos e metas e explicitando os meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num 
dado prazo;  
 
Plano: documento que se constitui nas diretrizes gerais formuladas para a implantação de um 
conjunto de medidas de ordem técnica, econômica, social ou política, que visam a 
determinado objetivo, do qual derivam as ações a serem empreendidas e os projetos técnicos 
que conduzirão à execução das obras ou serviços técnicos dele advindos; 
 
Plano de habitação de interesse social: instrumento através do qual o poder público define 
soluções de moradias consideradas como de interesse social, sobretudo por voltar-se à 
inclusão das populações de baixa renda, nos termos da legislação vigente; 
 
Plano de intervenção local: instrumento técnico que se constitui no conjunto de diretrizes dos 
programas e projetos voltados à reestruturação, requalificação ou reabilitação funcional e 
simbólica de setor ou zona urbana, que resulta em intervenção sobre uma realidade 
preexistente possuidora de características e configurações específicas e que tem como 
objetivo retomar, alterar ou acrescentar novos usos, funções e propriedades, além de 
promover a apropriação do espaço pela população que o ocupa; 
 
Plano de regularização fundiária: instrumento técnico constituído do conjunto dos elementos 
necessários à adoção das medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir 
o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana 
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos da legislação vigente; 
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Plano ou traçado de cidade: instrumento técnico que estabelece a natureza e a estrutura do 
traçado e desenho urbano,  considerando zoneamento, sistema viário urbano, setorização e 
mobilidade urbana, aplicável tanto em áreas não ocupadas como em áreas de expansão 
urbana do município, e que servirá de diretriz para a elaboração dos projetos técnicos 
correspondentes. 
 
Plano diretor: instrumento técnico que constitui a base para a política de desenvolvimento e 
de ordenamento do uso do solo e ocupação urbana, dos normativos urbanísticos e edilícios, 
da mobilidade e transporte ou da drenagem pluvial, em áreas de município ou em regiões 
metropolitanas, nos termos da legislação vigente; 
 
Plano setorial urbano: instrumento técnico voltado para o desenvolvimento local, que é 
expresso em metas e objetivos de curto e médio prazo e se submete a constantes revisões, 
apresentando-se na forma de planos diversos, como planos de mobilidade, de habitação e de 
saneamento ambiental; 
 
Preservação: conjunto de procedimentos e ações organizadas e integradas que objetivam 
manter a integridade e perenidade de patrimônio edificado, urbanístico ou paisagístico; 
 
Projeto arquitetônico: atividade técnica de criação, pela qual é concebida uma obra de 
arquitetura; 
 
Projeto de arquitetura da iluminação: atividade técnica de criação que consiste na definição e 
representação dos sistemas de iluminação a serem utilizados em determinado espaço 
edificado ou urbano, com vistas a atender aos aspectos qualitativos (para uma melhor 
apreensão do espaço do ponto de vista do conforto visual), devendo ser entendido ainda 
como a integração da iluminação natural com a artificial; 
 
Projeto urbanístico: atividade técnica de criação, pela qual é concebida uma intervenção no 
espaço urbano, podendo aplicar-se tanto ao todo como a parte do território – projeto de 
loteamento, projeto de regularização fundiária, projeto de sistema viário e de acessibilidade 
urbana; 
 
Projetos complementares: projetos técnicos que se integram ao projeto arquitetônico 
(projeto estrutural, de instalações elétricas, de instalações telefônicas, de instalações 
hidrossanitárias, de luminotecnia), urbanístico ou paisagístico (projeto de abastecimento 
d’água, de saneamento, de drenagem, de terraplenagem e pavimentação, de iluminação 
urbana) com vistas a fornecer indicações técnicas complementares necessárias à 
materialização da obra, instalação ou serviço técnico;  
 
Reabilitação: atividade técnica que consiste na requalificação de espaço edificado, urbanístico 
ou paisagístico usualmente para a mesma função; 
 
Recuperação paisagística: recomposição de uma paisagem degradada, natural ou construída, 
a uma condição de não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 
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Reforma de edificação: renovação ou aperfeiçoamento, em parte ou no todo, dos elementos 
de uma edificação, a serem executados em obediência às diretrizes e especificações 
constantes do projeto arquitetônico de reforma; 
 
Restauro: atividade técnica que consiste em recuperar ou reintegrar, em parte ou 
integralmente, os elementos de um edifício, monumento ou conjunto arquitetônico, por meio 
das diversas formas de intervenção física, de caráter técnico e científico, que visem a sua 
preservação; 
 
Reutilização: atividade técnica que consiste na conversão funcional de um edifício, 
monumento ou conjunto arquitetônico, por meio da alteração do uso original, considerando 
suas características essenciais para garantir funções apropriadas ao espaço objeto de 
restauração, conservação ou preservação; 
 
Sistema viário urbano: conjunto de elementos da malha viária de um determinado território, 
distribuídos e classificados hierarquicamente – vias arteriais, vias coletoras, vias locais etc. – 
cujas conceituações, diretrizes e normas devem constar do plano diretor de cada município; 
 
Supervisão de obra ou serviço técnico: atividade exercida por profissional ou empresa de 
Arquitetura e Urbanismo que consiste na verificação da implantação do projeto na obra ou 
serviço técnico, visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições e 
especificações técnicas nele contidas; 
 
Vistoria: atividade técnica que consiste na constatação de um fato, mediante exame 
circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das 
causas que o motivaram. 
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RESOLUÇÃO N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013* 
 

 
Aprova o Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR). 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências e 
prerrogativas de que trata o art. 28, incisos I e II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, os artigos 2°, incisos I e II, 3°, incisos I e III e 9°, inciso I do Regimento Geral aprovado 
pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação 
adotada da Reunião Plenária Ordinária n° 22, realizada nos dias 5 e 6 de setembro de 2013; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Aprovar o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), na forma do Anexo à presente Resolução.  
 
Art. 2° Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), 
após a publicação desta Resolução, deverão organizar, desenvolver, promover e manter a 
divulgação do Código de Ética e Disciplina aos profissionais, às entidades de classe, às 
instituições de ensino superior, às sociedades civis e organizadas, ao poder público e ao 
público em geral.  
 
Art. 3° O CAU/BR promoverá estudos em âmbito nacional, visando ao aperfeiçoamento 
sistemático do Código de Ética e Disciplina aprovado por esta Resolução. 
 
Art. 4° Os estudos, levantamentos e proposições realizados pelo CAU/BR para o 
aperfeiçoamento do Código de Ética e Disciplina aprovado por esta Resolução serão 
publicados pelos meios telemáticos disponíveis. 
 
Art. 5° O Código de Ética e Disciplina deverá ser revisado, podendo sofrer alterações, após 6 
(seis) anos contados da data de sua publicação, e as revisões subsequentes deverão ocorrer a 
cada 3 (três) anos, a partir da data de aprovação da primeira revisão. 
 
Art. 6° Por iniciativa da maioria absoluta dos conselheiros do CAU/BR, o Código de Ética e 
Disciplina poderá receber emendas aditivas a qualquer tempo.  
 
Art. 7° A aplicação das sanções correspondentes às infrações das normas prescritas no 
Código de Ética e Disciplina deverá ser estabelecida conforme metodologia prevista em 
resolução específica, a qual deverá ser editada pelo CAU/BR em até 60 (sessenta) dias após 
aprovação desta Resolução. 
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 Art. 8° O Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, aprovado por 
esta Resolução, entrará em vigor a partir da data da sua publicação. 
 

Brasília, 6 de setembro de 2013. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
* A íntegra do Código de Ética e Disciplina está publicada no sítio do CAU/BR na Internet, 
endereço www.caubr.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 179, Seção 1, de 16 de setembro de 2013) 
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PREÂMBULO 
 
 
O Código de Ética e Disciplina define os parâmetros deontológicos que devem orientar a 
conduta dos profissionais registrados nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. 
 
As normas reunidas no Código de Ética e Disciplina impõem elevadas exigências éticas aos 
arquitetos e urbanistas, as quais se traduzem em obrigações para com a sociedade e para 
com a comunidade profissional, além de alçarem o dever geral de urbanidade.  O conjunto 
normativo deste Código também expressa e reafirma o compromisso dos arquitetos e 
urbanistas em assumir as responsabilidades a eles delegadas pela Nação e pelo Estado 
brasileiro de autogestão e controle do exercício profissional – responsabilidades estas 
reivindicadas há décadas e consubstanciadas no processo de aprovação da Lei n° 12.378, em 
31 de dezembro de 2010. 
 
A Lei, em seus artigos 17 a 23, materializa a finalidade precípua do Código de Ética e 
Disciplina, orientando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil a instaurar, defender 
e manter as normas de conduta dos profissionaisi. Essa conduta foi historicamente delineada 
a partir de um propósito humanista e preservacionista do patrimônio socioambiental e 
cultural, e encontra-se intrinsecamente relacionada com o direito à cidadania e com o 
aperfeiçoamento institucional dos campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo. 
 
No que concerne aos aspectos legais coercitivos, este Código estabelece bases suficientes 
para proporcionar clareza na identificação circunstanciada dos fatos, na avaliação das 
infrações cometidas e na aplicação das respectivas sanções disciplinares. 
 
A aplicação harmônica das determinações deontológicas do Código de Ética e Disciplina será 
realizada pelos CAU/BR e CAU/UF, conforme o disposto nas Resoluções que especificam os 
procedimentos processuais respectivos às etapas de instauração, instrução, defesa, relatório, 
pedido de reconsideração, recurso à instrução, decisão final, aplicação das eventuais 
penalidades disciplinares e a verificação do seu cumprimento. 
 
A processualística presumida nessas Resoluções seguirá, além do que estabelece a Lei n° 
12.378, de 2010, as regras procedimentais constantes nas demais leis do Paísii, uma vez que 
os arquitetos e urbanistas, essenciais a qualquer sociedade democrática, sempre estarão 
sujeitos à Constituição, às leis e aos preceitos éticos e morais que delas emanamiii. 
Doravante, os profissionais, assim como as sociedades de prestação de serviços com atuação 
no campo da Arquitetura e Urbanismo, devem orientar sua conduta no exercício da profissão 
pelas normas definidas neste Código de Ética e Disciplina.  
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Funções Deontológicas do Código 
 
Os termos do Código de Ética e Disciplina devem ser integralmente acatados e obedecidos 
por todos os arquitetos e urbanistas, independentemente do modo de contratação de seus 
serviços profissionais ― como autônomo, como empresário ou gestor, como assalariado 
privado ou como servidor público, ou em qualquer situação administrativa em que exista 
dependência hierárquica de responsabilidades, cargos ou funções. Portanto, as normas 
constantes neste Código aplicam-se a todas as atividades profissionais e em todos os campos 
de atuação no território nacional.  
 
São duas as funções deontológicas deste Código de Ética e Disciplina. A primeira, e 
precedente, é a função educacional preventiva, que tem por objetivo a informação pública 
sobre a dignidade da Arquitetura e Urbanismo e os deveres de seus profissionais. A segunda 
função, subordinada à primeira, é a coercitiva, que admoesta e reprime os desacertos 
procedimentais porventura praticados pelos indivíduos sujeitos à ética e à disciplina da 
profissão. 
 
Estrutura do Código 
 
As normas prescritas neste Código de Ética e Disciplina, embora devam ser consideradas 
como um todo coordenado e harmônico, estão estruturadas em uma hierarquia de 
subordinação relativa, em 3 (três) classes respectivamente distintas: princípios, regras e 
recomendações. 
 
Os princípios são as normas de maior abrangência, cujo caráter teórico abstrato referencia 
agrupamentos de normas subordinadas.  
 
As regras, que são derivadas dos princípios, devem ser seguidas de forma específica e restrita 
às circunstâncias objetivas e concretas. A transgressão às regras será considerada infração 
ético-disciplinar imputável. 
 
As recomendações, quando descumpridas, não pressupõem cominação de sanção, todavia, 
sua observância ou inobservância poderão fundamentar argumento atenuante ou agravante 
para a aplicação das sanções disciplinares. 
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1. OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1.1. Princípios:  
 
1.1.1. O arquiteto e urbanista é um profissional liberal, nos termos da doutrina trabalhista 
brasileira, o qual exerce atividades intelectuais de interesse público e alcance social 
mediante diversas relações de trabalho. Portanto, esse profissional deve deter, por 
formação, um conjunto sistematizado de conhecimentos das artes, das ciências e das 
técnicas, assim como das teorias e práticas específicas da Arquitetura e Urbanismo.  
 
1.1.2. O processo de formação do arquiteto e urbanista deve ser estruturado e 
desenvolvido com o objetivo de assegurar sua capacitação e habilitação para o 
desempenho pleno das atividades profissionais.  
 
1.1.3. O arquiteto e urbanista deve reconhecer, respeitar e defender as realizações 
arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, 
devendo contribuir para o aprimoramento deste patrimônio. 
 
1.1.4. O arquiteto e urbanista deve manter e desenvolver seus conhecimentos, 
preservando sua independência de opinião, imparcialidade, integridade e competência 
profissional, de modo a contribuir, por meio do desempenho de suas atribuições 
específicas, para o desenvolvimento do ambiente construído. 
 
1.1.5. O arquiteto e urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa humana, 
conforme expressos na Constituição brasileira e em acordos internacionais. 
 
1.2. Regras: 
 
1.2.1. O arquiteto e urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados 
por seus auxiliares, equipes, ou sociedades profissionais que estiverem sob sua 
administração ou direção, e assegurar que atuem em conformidade com os melhores 
métodos e técnicas.   
 
1.2.2. O arquiteto e urbanista deve exercer, manter e defender a autonomia própria da 
profissão liberal, orientando suas decisões profissionais pela prevalência das suas 
considerações artísticas, técnicas e científicas sobre quaisquer outras. 
 
1.2.3. O arquiteto e urbanista deve defender sua opinião, em qualquer campo da atuação 
profissional, fundamentando-a na observância do princípio da melhor qualidade, e 
rejeitando injunções, coerções, imposições, exigências ou pressões contrárias às suas 
convicções profissionais que possam comprometer os valores técnicos, éticos e a qualidade 
estética do seu trabalho. 
 
1.2.4. O arquiteto e urbanista deve recusar relações de trabalho firmadas em pressupostos 
não condizentes com os termos deste Código. 
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1.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir responsabilidades 
profissionais que extrapolem os limites de suas atribuições, habilidades e competências, em 
seus respectivos campos de atuação. 
 
1.2.6. O arquiteto e urbanista responsável por atividade docente das disciplinas de 
Arquitetura e Urbanismo deve, além de deter conhecimento específico sobre o conteúdo a 
ser ministrado, ter executado atividades profissionais referentes às respectivas disciplinas. 
 
1.3. Recomendações: 
 
1.3.1. O arquiteto e urbanista deve aprimorar seus conhecimentos nas áreas relevantes para 
a prática profissional, por meio de capacitação continuada, visando à elevação dos padrões 
de excelência da profissão.  
 
1.3.2. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento 
das tecnologias referentes à concepção e execução das atividades apropriadas às etapas do 
ciclo de existência das construções. 
 
1.3.3. O arquiteto e urbanista deve colaborar para que seus auxiliares ou empregados 
envolvidos em atividades de sua responsabilidade profissional adquiram conhecimento e 
aperfeiçoem capacidades e habilidades necessárias ao desempenho de suas funções. 
 
1.3.4. O arquiteto e urbanista deve defender o direito de crítica intelectual fundamentada 
sobre as artes, as ciências e as técnicas da Arquitetura e Urbanismo, colaborando para o seu 
aperfeiçoamento e desenvolvimento.  
 
1.3.5. O arquiteto e urbanista deve respeitar os códigos de ética e disciplina da profissão 
vigentes nos países e jurisdições estrangeiras nos quais prestar seus serviços profissionais.  
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2. OBRIGAÇÕES PARA COM O INTERESSE PÚBLICO  
 
2.1. Princípios:  
 
2.1.1. O arquiteto e urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor das leis 
que regem o exercício profissional, considerando as consequências de suas atividades 
segundo os princípios de sustentabilidade socioambiental e contribuindo para a boa 
qualidade das cidades, das edificações e sua inserção harmoniosa na circunvizinhança, e do 
ordenamento territorial, em respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas.  
 
2.1.2. O arquiteto e urbanista deve defender o direito à Arquitetura e Urbanismo, às 
políticas urbanas e ao desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e inclusão social nas 
cidades, à solução de conflitos fundiários, à moradia, à mobilidade, à paisagem, ao 
ambiente sadio, à memória arquitetônica e urbanística e à identidade cultural. 
 
2.2. Regras: 
 
2.2.1. O arquiteto e urbanista deve considerar o impacto social e ambiental de suas 
atividades profissionais na execução de obras sob sua responsabilidade.  
 
2.2.2. O arquiteto e urbanista deve respeitar os valores e a herança natural e cultural da 
comunidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais.  
 
2.2.3. O arquiteto e urbanista deve, no exercício das atividades profissionais, zelar pela 
conservação e preservação do patrimônio público.  
 
2.2.4. O arquiteto e urbanista deve respeitar o conjunto das realizações arquitetônicas e 
urbanísticas do patrimônio histórico e artístico nacional, estadual, municipal, ou de 
reconhecido interesse local. 
 
2.2.5. O arquiteto e urbanista deve considerar, na execução de seus serviços profissionais, a 
harmonia com os recursos e ambientes naturais. 
 
2.2.6. O arquiteto e urbanista deve prescindir de utilizar o saber profissional para emitir 
opiniões que deturpem conscientemente a verdade, persuadindo leigos, a fim de obter 
resultados que convenham a si ou a grupos para os quais preste serviço ou os quais 
represente.  
 
2.2.7. O arquiteto e urbanista deve adotar soluções que garantam a qualidade da construção, 
o bem-estar e a segurança das pessoas, nos serviços de sua autoria e responsabilidade. 
 
2.2.8. O arquiteto e urbanista, autor de projeto ou responsável pela execução de serviço ou 
obra, deve manter informação pública e visível, à frente da edificação objeto da atividade 
realizada, conforme o especificado no art. 14 da Lei n° 12.378, de 2010.  
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2.3. Recomendações: 
 
2.3.1. O arquiteto e urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade 
como intérprete e servidor da cultura e da sociedade da qual faz parte. 
 
2.3.2. O arquiteto e urbanista deve considerar e interpretar as necessidades das pessoas, da 
coletividade e dos grupos sociais, relativas ao ordenamento do espaço, à concepção e 
execução das construções, à preservação e valorização do patrimônio arquitetônico, 
urbanístico, paisagístico e natural. 
 
2.3.3. O arquiteto e urbanista deve envidar esforços para assegurar o atendimento das 
necessidades humanas referentes à funcionalidade, à economicidade, à durabilidade, ao 
conforto, à higiene e à acessibilidade dos ambientes construídos.  
 
2.3.4. O arquiteto e urbanista deve subordinar suas decisões técnicas e opções estéticas aos 
valores éticos inerentes à profissão.  
 
2.3.5. O arquiteto e urbanista deve promover e divulgar a Arquitetura e Urbanismo 
colaborando para o desenvolvimento cultural e para a formação da consciência pública sobre 
os valores éticos, técnicos e estéticos da atividade profissional.  
 
2.3.6. O arquiteto e urbanista deve respeitar a legislação urbanística e ambiental e colaborar 
para o seu aperfeiçoamento. 
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3. OBRIGAÇÕES PARA COM O CONTRATANTE 
 
3.1. Princípios: 
 
3.1.1. O arquiteto e urbanista, nas relações com seus contratantes, deve exercer suas 
atividades profissionais de maneira consciente, competente, imparcial e sem preconceitos, 
com habilidade, atenção e diligência, respeitando as leis, os contratos e as normas técnicas 
reconhecidas. 
 
3.1.2. O arquiteto e urbanista deve orientar sua conduta profissional e prestar serviços 
profissionais a seus contratantes em conformidade com os princípios éticos e morais do 
decoro, da honestidade, da imparcialidade, da lealdade, da prudência, do respeito e da 
tolerância, assim como os demais princípios discriminados neste Código. 
 
3.2. Regras: 
 
3.2.1. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de 
posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários à 
satisfação dos compromissos específicos a firmar com o contratante.  
 
3.2.2. O arquiteto e urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviços somente 
após obter informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços 
profissionais solicitados por seu contratante.  
 
3.2.3. O arquiteto e urbanista deve orientar seus contratantes quanto a valorizações 
enganosas referentes aos meios ou recursos humanos, materiais e financeiros destinados à 
concepção e execução de serviços profissionais. 
 
3.2.4. O arquiteto e urbanista deve discriminar, nas propostas para contratação de seus 
serviços profissionais, as informações e especificações necessárias sobre sua natureza e 
extensão, de maneira a informar corretamente os contratantes sobre o objeto do serviço, 
resguardando-os contra estimativas de honorários inadequadas. 
 
3.2.5. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando 
considerar que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente 
definidos e disponíveis para o cumprimento dos compromissos a firmar com o contratante.  
 
3.2.6. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços profissionais considerando os 
prazos julgados razoáveis e proporcionais à extensão e à complexidade do objeto ou escopo 
da atividade. 
 
3.2.7. O arquiteto e urbanista deve prestar seus serviços profissionais levando em 
consideração sua capacidade de atendimento em função da complexidade dos serviços. 
 
3.2.8. O arquiteto e urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, 
considerar a veracidade das informações e o respeito à reputação da Arquitetura e Urbanismo. 
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3.2.9. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir a autoria de trabalho 
que não tenha realizado, bem como de representar ou ser representado por outrem de 
modo falso ou enganoso. 
 
3.2.10. O arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando aqueles 
que lhe prestarem consultorias estiverem qualificados pela formação, treinamento ou 
experiência nas áreas técnicas específicas envolvidas e de sua responsabilidade.  
 
3.2.11. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre o progresso 
da prestação dos serviços profissionais executados em seu benefício, periodicamente ou 
quando solicitado.  
 
3.2.12. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer 
questões ou decisões que possam afetar a qualidade, os prazos e custos de seus serviços 
profissionais.  
 
3.2.13. O arquiteto e urbanista deve manter seus contratantes informados sobre quaisquer 
fatos ou conflitos de interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a prestação de seus 
serviços profissionais.   
 
3.2.14. O arquiteto e urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação transmitida 
a seus contratantes. 
 
3.2.15. O arquiteto e urbanista deve manter sigilo sobre os negócios confidenciais de seus 
contratantes, relativos à prestação de serviços profissionais contratados, a menos que tenha 
consentimento prévio formal do contratante ou mandado de autoridade judicial.  
 
3.2.16. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer 
honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição ou 
presente de qualquer natureza – seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão 
de obra – oferecidos pelos fornecedores de insumos de seus contratantes, conforme o que 
determina o inciso VI do art. 18 da Lei n° 12.378, de 2010. 
 
3.2.17. O arquiteto e urbanista proprietário ou representante de qualquer marca ou empresa 
de material de construção, componente, equipamento ou patente que venha a ter aplicação 
em determinada obra, não poderá prestar, em virtude desta qualidade, serviços de 
Arquitetura e Urbanismo a título gratuito ou manifestamente sub-remunerados. 
 
3.2.18. O arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber honorários, pagamentos, ou 
vantagens de duas partes de um mesmo contrato vigente.  
 
3.3. Recomendação: 
 
3.3.1. O arquiteto e urbanista deve exigir dos contratantes ou empregadores uma conduta 
recíproca conforme a que lhe é imposta por este Código.  
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4. OBRIGAÇÕES PARA COM A PROFISSÃO 
 
4.1. Princípios: 
 
4.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o 
desenvolvimento da sociedade. 
 
4.1.2. O respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante 
promoção da justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade.  
 
4.2. Regras: 
 
4.2.1. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de contratar, representar ou 
associar-se a pessoas que estejam sob sanção disciplinar, excluídas ou suspensas por seus 
respectivos conselhos profissionais.  
 
4.2.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se para que seus associados, representantes e 
subordinados conduzam seus serviços profissionais, realizados em comum, em conformidade 
com o mesmo padrão ético e disciplinar da profissão.  
 
4.2.3. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a 
formação acadêmica, tendo em vista a aquisição de competências e habilidades plenas para 
o exercício da Arquitetura e Urbanismo. 
 
4.2.4. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve cumprir as ementas e 
os conteúdos programáticos das disciplinas de Arquitetura e Urbanismo constantes no 
projeto pedagógico.  
 
4.2.5. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve divulgar os princípios 
deste Código, entre os profissionais em formação. 
 
4.2.6. O arquiteto e urbanista deve denunciar fato de seu conhecimento que transgrida a 
ética profissional e as obrigações deste Código. 
 
4.2.7. O arquiteto e urbanista deve evitar assumir simultaneamente diferentes 
responsabilidades técnicas, que sejam incompatíveis quanto a sua extensão, conteúdos, 
distâncias e jornadas de trabalho sobrepostas. 
 
4.2.8. O arquiteto e urbanista, quando chamado a cumprir tarefas de fiscalização, controle 
ou gerenciamento técnico de contratos de serviços de Arquitetura e Urbanismo, deve abster-
se de qualquer atitude motivada por interesses privados que comprometam seus deveres 
profissionais, devendo sempre fundamentar claramente suas decisões e pareceres em 
critérios estritamente técnicos e funcionais. 
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4.2.9. O arquiteto e urbanista, em qualquer situação em que deva emitir parecer técnico, 
nomeadamente no caso de litígio entre projetista, dono de obra, construtor ou entidade 
pública, deve agir sempre com imparcialidade, interpretando com rigor técnico estrito e 
inteira justiça as condições dos contratos, os fatos técnicos pertinentes e os documentos 
normativos existentes.   
 
4.2.10. O arquiteto e urbanista deve condicionar todo compromisso profissional à 
formulação e apresentação de proposta técnica que inclua com detalhe os produtos técnicos 
a serem produzidos, sua natureza e âmbito, as etapas e prazos, a remuneração proposta e 
sua forma de pagamento. A proposta deve ser objeto de contrato escrito entre o profissional 
e o seu contratante, o qual deve ter também em conta as demais disposições deste Código. 
 
4.3. Recomendações: 
 
4.3.1. O arquiteto e urbanista deve apresentar propostas de custos de serviços de acordo 
com as tabelas indicativas de honorários aprovadas pelo CAU/BR, conforme o inciso XIV do 
art. 28 da Lei n° 12.378, de 2010. 
 
4.3.2. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na promoção pública da profissão.  
 
4.3.3. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, da 
cultura e do ensino relativos à profissão. 
 
4.3.4. O arquiteto e urbanista deve colaborar para o aperfeiçoamento e atualização das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
 
4.3.5. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em participar e contribuir em fóruns 
culturais, técnicos, artísticos e científicos referentes à atividade profissional. 
 
4.3.6. O arquiteto e urbanista deve, em concurso com o CAU, empenhar-se na preservação 
da documentação de projetos, obras e outros serviços de Arquitetura e Urbanismo, visando 
garantir o acesso da sociedade e das novas gerações de profissionais à história da profissão.   
 
4.3.7. O arquiteto e urbanista deve manter-se informado sobre as normas que 
regulamentam o exercício da profissão, obrigando-se a seguir os procedimentos nelas 
contidos. 
 
4.3.8. O arquiteto e urbanista deve contribuir para ações de interesse geral no domínio da 
Arquitetura e Urbanismo, participando na discussão pública de problemas relevantes nesse 
âmbito.  
 
4.3.9. O arquiteto e urbanista deve favorecer a integração social estimulando a participação 
dos cidadãos no debate arquitetônico e urbanístico e no processo decisório sobre a cidade, 
em tudo o que diz respeito ao ambiente, ao urbanismo e à edificação. 
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5. OBRIGAÇÕES PARA COM OS COLEGAS 
 
5.1. Princípios: 
 
5.1.1. O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos 
mesmos direitos e dignidade profissionais e, portanto, deve tratá-los com respeito, 
enquanto pessoas e enquanto produtores de relevante atividade profissional.  
 
5.1.2. O arquiteto e urbanista deve construir sua reputação tão somente com base na 
qualidade dos serviços profissionais que prestar. 
 
5.2. Regras: 
 
5.2.1. O arquiteto e urbanista deve repudiar a prática de plágio e de qualquer apropriação 
parcial ou integral de propriedade intelectual de outrem.  
 
5.2.2. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de oferecer vantagem ou incentivo 
material ou pecuniário a outrem, visando favorecer indicação de eventuais futuros 
contratantes. 
 
5.2.3. O arquiteto e urbanista deve estipular os honorários ou quaisquer remunerações 
apenas quando solicitado a oferecer serviços profissionais.  
 
5.2.4. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de propor honorários ou quaisquer 
remunerações por serviços profissionais visando obter vantagem sobre propostas 
conhecidas, já apresentadas por colegas concorrentes para os mesmos objetivos. 
 
5.2.5. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de realizar trabalhos de avaliação 
crítica, perícia, análise, julgamento, mediação ou aprovação de projetos ou trabalhos do qual 
seja autor ou de cuja equipe realizadora faça parte. 
 
5.2.6. O arquiteto e urbanista deve abster-se de emitir referências depreciativas, maliciosas, 
desrespeitosas, ou de tentar subtrair o crédito do serviço profissional de colegas.  
 
5.2.7. O arquiteto e urbanista, ao tomar conhecimento da existência de colegas que tenham 
sido convidados pelo contratante para apresentar proposta técnica e financeira referente ao 
mesmo serviço profissional, deve informá-los imediatamente sobre o fato.  
 
5.2.8. O arquiteto e urbanista, quando convidado a emitir parecer ou reformular os serviços 
profissionais de colegas, deve informá-los previamente sobre o fato. 
 
5.2.9. O arquiteto e urbanista empregador deve cumprir o disposto na Lei n° 4.950-A, de 22 
de abril de 1966, conferindo a remuneração mínima prevista nessa Lei aos arquitetos e 
urbanistas empregados por ele.  
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5.2.10. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de associar seu nome a pessoas, 
firmas, organizações ou empresas executoras de serviços profissionais sem a sua real 
participação nos serviços por elas prestados. 
 
5.2.11. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de exercer a atividade de crítica da 
Arquitetura e Urbanismo a fim de obter vantagens concorrenciais sobre os colegas.  
 
5.2.12. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar, em cada projeto, obra ou serviço 
de que seja o autor, as situações de coautoria e outras participações, relativamente ao 
conjunto ou à parte do trabalho em realização ou realizado.  
 
5.2.13. O arquiteto e urbanista que desempenhar atividades nos órgãos técnicos dos poderes 
públicos deve restringir suas decisões e pareceres ao cumprimento das leis e regulamentos 
em vigor, com isenção e em tempo útil, não podendo, nos processos em que atue como 
agente público, ser parte em qualquer um deles, nem exercer sua influência para favorecer 
ou indicar terceiros a fim de dirimir eventuais impasses nos respectivos processos, tampouco 
prestar a colegas informações privilegiadas, que detém em razão de seu cargo.  
 
5.2.14. O arquiteto e urbanista encarregado da direção, fiscalização ou assistência técnica à 
execução de obra projetada por outro colega deve declarar-se impedido de fazer e de 
permitir que se façam modificações nas dimensões, configurações e especificações e outras 
características, sem a prévia concordância do autor.  
 
5.2.15. O arquiteto e urbanista deve rejeitar qualquer serviço associado à prática de 
reprodução ou cópia de projetos de Arquitetura e Urbanismo de outrem, devendo contribuir 
para evitar práticas ofensivas aos direitos dos autores e das obras intelectuais.  
 
5.2.16. O arquiteto e urbanista, enquanto membro de equipe ou de quadro técnico de 
empresa ou de órgão público, deve colaborar para o legítimo acesso de seus colegas e 
colaboradores às devidas promoções e ao desenvolvimento profissional, evitando o uso de 
artifícios ou expedientes enganosos que possam prejudicá-los. 
 
5.3. Recomendações: 
 
5.3.1. O arquiteto e urbanista deve defender e divulgar a legislação referente ao Direito 
Autoral em suas atividades profissionais e setores de atuação.  
 
5.3.2. O arquiteto e urbanista deve promover e apoiar a crítica intelectual fundamentada da 
Arquitetura e Urbanismo, como prática necessária ao desenvolvimento da profissão.  
 
5.3.3. O arquiteto e urbanista deve proporcionar bom ambiente de trabalho aos colegas 
associados ou empregados, e contribuir para o aperfeiçoamento profissional destes.  
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6. OBRIGAÇÕES PARA COM O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAU  
 
6.1. Princípio:  
 
6.1.1. O arquiteto e urbanista deve reconhecer e respeitar o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como órgão de regulação e fiscalização do exercício da Arquitetura e 
Urbanismo, e colaborar no aperfeiçoamento do desempenho do Conselho nas atividades 
concernentes às suas funções e prerrogativas legais.  
 
6.2. Regras:  
 
6.2.1. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU em suas atividades de orientação, 
disciplina e fiscalização do exercício profissional. 
 
6.2.2. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para o aperfeiçoamento da prática 
regular da profissão.  
 
6.2.3. O arquiteto e urbanista que se comprometer a assumir cargo de conselheiro do CAU 
deve conhecer as suas responsabilidades legais e morais. 
 
6.3. Recomendações: 
 
6.3.1. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU e empenhar-se para o 
aperfeiçoamento da legislação que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo.  
 
6.3.2. O arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAU para o aperfeiçoamento da 
legislação pertinente às atividades da Arquitetura e Urbanismo e as correlatas nos níveis da 
União, dos Estados e dos Municípios. 
 
6.3.3. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se no conhecimento, na aplicação, no 
aperfeiçoamento, na atualização e na divulgação deste Código de Ética e Disciplina, 
reportando ao CAU e às entidades profissionais as eventuais dificuldades relativas a sua 
compreensão e a sua aplicabilidade cotidiana. 
 
                                                        
i O art. 17 estatui que, no exercício da profissão, o arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a 
serem definidos no Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. E que, conforme diz o respectivo parágrafo único, O 
Código de Ética e Disciplina deverá regular também os deveres do arquiteto e urbanista para com a comunidade, a sua 
relação com os demais profissionais, o dever geral de urbanidade e, ainda, os respectivos procedimentos disciplinares, 
observados o disposto na Lei. O art. 24, § 1°, estatui que o CAU tem como função promover, orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o 
território nacional, bem como pugnar pelo seu aperfeiçoamento. O art. 28, inciso I, estatui que compete ao CAU/BR 
zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Arquitetura e Urbanismo. 
ii Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal); Resolução do CAU/BR n° 34, de 6 de setembro de 2012; e Resoluções do CAU em geral. 
iii Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que 
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências; Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, 
que aprova o Código Penal; Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais e dá outras providências; e, outras leis.  
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RESOLUÇÃO N° 53, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013 
 

Aprova as normas para a organização e o 
funcionamento da Conferência Nacional de 
Arquitetura e Urbanismo. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos I, II e X da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos 
artigos 2°, incisos II e IV, 3°, incisos I, V e XIV e 9°, incisos I e II do Regimento Geral aprovado 
pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação 
adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 22, realizada nos dias 5 e 6 de setembro de 2013;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Fica instituída, 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), 
como evento oficial, a ser realizado a cada três anos, a Conferência Nacional de Arquitetura 
e Urbanismo. 
 
Art. 2° A Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo tem por objetivos: 
 
I - debater e posicionar os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, as entidades de classe 
representativas dos arquitetos e urbanistas e a sociedade sobre: 
 
a) os temas atuais e relevantes relacionados à Arquitetura e Urbanismo nos âmbitos 
nacional e regional; 
 
b) as políticas nacionais e regionais de interesse da Arquitetura e Urbanismo e dos 
arquitetos e urbanistas; 
 
c) as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de 
arquiteto e urbanista; 
 
II - promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando à abordagem de temas 
relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na 
área de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Parágrafo único. As conclusões das Conferências Nacionais de Arquitetura e Urbanismo têm 
caráter de recomendação ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e aos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), os quais 
deverão, em conformidade com as suas respectivas competências, incluí-las nas suas pautas 
de discussões. 
 
Art. 3° Cada Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será organizada e dirigida por 
uma Comissão Organizadora, designada pelo Plenário do CAU/BR e presidida pelo 
Presidente do CAU/BR. 
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Parágrafo único. Cabe à Comissão Organizadora definir a distribuição do temário, os nomes 
dos expositores, a programação dos trabalhos, os serviços de apoio e infraestrutura e o 
regimento interno da Conferência.  
 
Art. 4° São membros das Conferências:  
 
I - efetivos: os conselheiros e presidentes 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), os membros dos colegiados permanentes a que se refere o art. 61 da Lei n° 
12.378, de 2010 (CEAU-CAU/BR e CEAU-CAU/UF) e os arquitetos e urbanistas inscritos na 
Conferência, todos com direito a voto; 
 
II - convidados: as pessoas a quem a Comissão Organizadora conceder tal qualidade, sem 
direito a voto, salvo se for arquiteto e urbanista. 
  
§ 1° Os convidados, expositores e membros dos órgãos dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo terão identificação especial durante a Conferência.  
 
§ 2° Os estudantes de Arquitetura e Urbanismo participarão como ouvintes da Conferência, 
com direito a voz por meio de representante indicado pela Federação Nacional de 
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FENEA). 
 
Art. 5° Durante o funcionamento da Conferência, a Comissão Organizadora será 
representada pelo Presidente, com poderes para cumprir a programação estabelecida e 
decidir as questões ocorrentes e os casos omissos. 
  
Art. 6° Os trabalhos da Conferência serão desenvolvidos em sessões plenárias, painéis ou 
outros modos de exposição ou atuação dos participantes. 
  
§ 1° As sessões são dirigidas por um Presidente e um Relator, escolhidos pela Comissão 
Organizadora.  
 
§ 2° Quando as sessões se desenvolverem em forma de painéis, os expositores ocuparão a 
metade do tempo total e a outra metade será destinada aos debates e votações de 
propostas ou conclusões pelos participantes. 
  
§ 3° Será facultado aos expositores submeterem as suas conclusões à aprovação dos 
participantes. 
 
Art. 7° Os recursos para o custeio das Conferências, incluindo a participação de conselheiros, 
convidados e colaboradores, serão alocados no orçamento anual do CAU/BR e dos CAU/UF. 
 
Art. 8° A primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo será realizada no ano de 
2014, paralelamente ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, na Cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceará. 
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Parágrafo único. O CAU/BR poderá firmar os convênios ou contratos necessários com o 
promotor do XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, com vistas a viabilizar a realização da 
Primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Art. 9° O Presidente do CAU/BR, por meio de Portaria Normativa, regulamentará esta 
Resolução. 
 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 6 de setembro de 2013. 
 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 188, Seção 1, de 27 de setembro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 56, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013 
 

Aprova o Regimento Eleitoral para as eleições 
extraordinárias para preenchimento de 
vacâncias no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 
providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos II e III da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 
2°, inciso II, 3°, incisos IV e V, e 9°, incisos I, XXX e XLII do Regimento Geral aprovado pela 
Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada 
na Reunião Plenária Ampliada n° 5, realizada nos dias 3 e 4 de outubro de 2013; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Aprovar, na forma do Anexo desta Resolução, o Regimento Eleitoral para as Eleições 
Extraordinárias para preenchimento de vacâncias no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF). 
 
Art. 2° Revogar o art. 9° da Resolução CAU/BR n° 55, de 6 de setembro de 2013.  
 
Art. 3° Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 4 de outubro de 2013. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 205, Seção 1, de 22 de outubro de 2013) 
Nota: A íntegra do Regimento Eleitoral para as Eleições Extraordinárias do CAU/BR e dos CAU/UF está 
publicada no sítio eletrônico do CAU/BR, endereço eletrônico www.caubr.gov.br. 
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ANEXO À RESOLUÇÃO CAU/BR N° 56, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013 
Regimento Eleitoral para as Eleições Extraordinárias para preenchimento de vacâncias no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° Este Regimento disciplina as eleições extraordinárias para conselheiro federal e/ou 
estadual e para suplente de conselheiro federal e/ou estadual, nos casos de vacância, 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). 
 
§ 1° Compreendem-se por eleições extraordinárias para os fins deste Regimento aquelas 
necessárias à eleição de conselheiros e suplentes de conselheiros para substituírem os eleitos 
originariamente nos casos de desistência, renúncia, perda ou cassação do mandato no período 
compreendido entre 1° de janeiro de 2012 até a data da publicação deste Regimento.  
 
§ 2° O processo eleitoral será obrigatório para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) nos casos em que as vacâncias de titular, ou titular e 
suplente, ou suplente, atingirem um terço da composição do respectivo plenário.  
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 2° Os eleitos de acordo com este Regimento cumprirão mandato que se iniciará na data 
da posse e se encerrará em 31 de dezembro de 2014, podendo ser reconduzidos, na forma 
prevista no art. 36 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Art. 3° A convocação para a eleição, a ser feita em conformidade com o calendário eleitoral 
aprovado por este Regimento na forma do Anexo 1, será feita pela comissão temporária 
eleitoral nacional, mediante edital a ser publicado no Diário Oficial da União (DOU), no sítio 
eletrônico do CAU/BR e nos sítios eletrônicos dos CAU/UF aonde ocorrerem as eleições. 
 
Parágrafo único. As comissões temporárias eleitorais estaduais darão publicidade, nas 
respectivas jurisdições, ao edital de convocação da eleição, assim como aos demais eventos 
de divulgação necessários, no sítio eletrônico do CAU/UF que estiver promovendo a eleição 
e nos locais públicos de avisos dos respectivos CAU/UF. 
 
Art. 4° As comissões temporárias eleitorais estaduais deverão manter, à disposição dos 
interessados, cópias de todas as normas e instruções que regulam o processo eleitoral, bem 
como dos modelos apropriados à sua operacionalização. 
 
Art. 5° O CAU/BR e os CAU/UF deverão prover dotação orçamentária para cobrir as despesas 
com o processo eleitoral, cabendo ao coordenador da respectiva comissão temporária eleitoral 
estadual iniciar o processo de realização dessas despesas, mediante deliberação de cada CAU. 
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CAPÍTULO III 
DAS COMISSÕES ELEITORAIS 

 
Art. 6° Os processos eleitorais para as eleições de que trata este Regimento serão 
conduzidos: 
 
I - por uma comissão temporária eleitoral nacional, em âmbito nacional; 
 
II - por comissões temporárias eleitorais estaduais, no âmbito das Unidades da Federação 
aonde devam se realizar eleições extraordinárias. 
 
Art. 7° Compete à comissão temporária eleitoral nacional a expedição de atos e normas 
necessários à complementação do presente Regimento. 
 
Art. 8° A comissão temporária eleitoral estadual será designada pelo plenário do respectivo 
CAU/UF, no prazo de até 5 (cinco) dias da data da publicação deste Regimento, e sua 
composição deverá ser homologada pela comissão temporária eleitoral nacional do CAU/BR, 
que deverá decidir nos 15 (quinze) dias sucessivos ao recebimento do ato. 
 
§ 1° A comissão temporária eleitoral estadual será integrada por conselheiros estaduais, por 
suplentes de conselheiros estaduais na titularidade ou por arquitetos e urbanistas com 
residência na jurisdição do mesmo CAU/UF, devidamente registrados e adimplentes com o CAU. 
 
§ 2° Não poderão integrar a comissão temporária eleitoral estadual: 
 
I - candidatos, seus pais, irmãos, filhos, cônjuges, sócios, representantes e/ou empregados; 
 
II - conselheiros federais e suplentes de conselheiros federais do CAU/BR;  
 
III - os que tenham sido condenados pela prática de faltas éticas ou por crimes dolosos, em 
decisão transitada em julgado. 
 
§ 3° A comissão temporária eleitoral estadual será coordenada por um dos conselheiros 
estaduais que a integrarem, que será eleito entre os membros da comissão. Havendo apenas 
um conselheiro estadual integrando a comissão, este a coordenará, independentemente de 
eleição. 
 
Art. 9° Compete à comissão temporária eleitoral estadual a expedição de atos necessários à 
complementação do presente Regimento, respeitados atos e normas baixados pela 
comissão temporária eleitoral nacional. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ELEITORAL 
 

Art. 10. O processo eleitoral para as eleições extraordinárias de que trata este Regimento 
será instalado com a publicação do edital convocatório das eleições. 
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CAPÍTULO V 
DAS CANDIDATURAS 

 
Art. 11. As candidaturas serão inscritas por chapa contendo os nomes dos candidatos às 
vagas de conselheiro federal ou estadual e de suplente de conselheiro federal ou estadual 
disponíveis. 
 
§ 1° São vedadas as candidaturas que integrem mais de uma chapa. 
 
§ 2° Às candidaturas para suplentes serão explicitadas as titularidades correspondentes. 
 
Art. 12. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
I - estar no gozo dos plenos direitos civis brasileiros conforme a legislação em vigor; 
 
II - pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da Federação em que esteja se candidatando, 
com comprovação por meio da carteira profissional ou outro documento hábil emitido pelo 
CAU; 
 
III - declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos 
tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
decorrentes de sentença ou decisão transitada em julgado; 
 
IV - declarar não estar cumprindo sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão 
transitada em julgado no âmbito do CAU; 
 
V - não integrar e nem ter integrado a comissão temporária eleitoral nacional e nem 
qualquer das comissões temporárias eleitorais estaduais deste processo eleitoral.  
 
Art. 13. Na primeira reunião da comissão temporária eleitoral nacional e das comissões 
temporárias eleitorais estaduais serão abertos os processos administrativos eleitorais no 
âmbito das respectivas competências, cujos autos conterão todo e qualquer documento e 
registro pertinente à eleição, cronologicamente ordenados, com as suas páginas numeradas 
e rubricadas. 
 
§ 1° Os autos dos processos administrativos eleitorais serão iniciados pelo termo de abertura 
e finalizados pelo termo de encerramento, conforme os modelos a serem aprovados pela 
comissão temporária eleitoral nacional. 
 
§ 2° É vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais dos processos 
administrativos eleitorais, em qualquer hipótese. 
 
Art. 14. O pedido de registro de candidaturas deverá ser feito nos prazos e condições 
previstos no calendário eleitoral de que trata o Anexo 1 deste Regimento.  
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Parágrafo único. O prazo para os pedidos de registro de candidaturas terá início às 08h00 
(oito horas) do dia de início e se encerrará até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos) do dia de término previstos no calendário eleitoral, considerando-se o 
horário de Brasília.  
 
Art. 15. O pedido de registro da candidatura da chapa será feito por meio de requerimento 
junto ao Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(SICCAU), dirigido à comissão temporária eleitoral estadual do respectivo CAU/UF, por um 
dos integrantes da chapa, o qual será, para todos os fins, o responsável pelo registro da 
candidatura, e será instruído obrigatoriamente com: 
 
I - lista dos integrantes da chapa; 
 
II - declaração dos integrantes da chapa, conforme modelo a ser aprovado pela comissão 
temporária eleitoral nacional;  
 
III - cópias das carteiras de identidade profissional dos integrantes da chapa ou certidão 
fornecida pelo CAU. 
 
Art. 16. Os CAU/UF receberão, por meio do seu sistema de protocolo, o requerimento e a 
documentação referida nos incisos I a III do art. 15 deste Regimento e os encaminharão à 
comissão temporária eleitoral estadual. 
 
Parágrafo único. O sistema de protocolo emitirá um protocolo do pedido de candidatura. 
 
Art. 17. Após o exame da documentação inserida no SICCAU e contida no processo 
administrativo eleitoral a comissão temporária eleitoral estadual procederá ao registro das chapas. 
 
§ 1° O registro das chapas será feito atribuindo, a cada uma, um número de identificação, 
por ordem de chegada. 
 
§ 2° O registro constará de relação das chapas, com os respectivos números e com os nomes 
de seus respectivos integrantes, na ordem em que foram inscritos, e dele será publicado 
edital no sítio eletrônico do respectivo CAU/UF. 
 
§ 3° A comissão temporária eleitoral estadual notificará os responsáveis pelas chapas 
indeferidas, por meio eletrônico e por meio do SICCAU. 
 
Art. 18. O responsável pela chapa que tiver seu registro indeferido poderá protocolar, junto 
à respectiva comissão temporária eleitoral estadual, recurso ou pedido de regularização, 
inclusive com substituição de candidatos, por meio do SICCAU, no prazo de até 3 (três) dias a 
partir do recebimento da notificação. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de substituição, o candidato substituto deverá atender a todas as 
condições previstas no art. 12 deste Regimento na data do pedido de registro da sua 
candidatura. 
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Art. 19. A comissão temporária eleitoral estadual julgará os recursos contra o indeferimento 
dos registros no prazo máximo de 3 (três) dias a partir do recebimento dos protocolos, 
quando notificará os responsáveis pelas chapas submetidas a seu  julgamento, na forma 
prevista no art. 17 deste Regimento. 
 
Art. 20. A qualquer tempo as chapas poderão apresentar pedido de desistência, que, caso 
seja protocolado em prazo inferir a 5 (cinco) dias antes do dia da votação, não gerará efeitos 
sobre a cédula eleitoral, sendo os votos a elas destinados considerados nulos.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS IMPUGNAÇÕES 

 
Art. 21. Qualquer eleitor poderá solicitar a impugnação de uma chapa registrada, mediante 
documento assinado, protocolado no SICCAU, dirigido à respectiva comissão temporária 
eleitoral estadual, até 3 (três) dias depois da publicidade de que trata o § 2° do art. 17 deste 
Regimento. 
 
Parágrafo único. A comissão temporária eleitoral estadual, depois de recebido um pedido de 
impugnação, notificará o responsável pela chapa impugnada, na forma prevista no § 3° do 
art. 17 deste Regimento, no prazo máximo de 3 (três) dias a partir do recebimento do 
protocolo, para que apresente recurso. 
 
Art. 22. O responsável pela chapa impugnada terá 3 (três) dias de prazo, contados do 
recebimento da notificação de impugnação para, perante a comissão temporária eleitoral 
estadual, protocolar defesa ou regularização, inclusive com substituição de candidatos. 
 
Art. 23. A comissão temporária eleitoral estadual julgará os recursos contra as impugnações 
no prazo máximo de 3 (três) dias a partir do recebimento do protocolo, quando notificará as 
partes interessadas sobre o resultado do julgamento, na forma prevista no § 3° do art. 17 
deste Regimento. 
 
Art. 24. O registro da chapa só será deferido se dela constarem candidatos correspondentes 
à totalidade das vagas disponíveis. 
 
§ 1° As comissões temporárias eleitorais estaduais disponibilizarão todas as suas decisões 
sobre o processo eleitoral no sítio eletrônico do respectivo CAU/UF. 
 
§ 2° As comunicações oficiais encaminhadas pela comissão temporária eleitoral estadual aos 
responsáveis pelas chapas deverão ser feitas por meio do SICCAU, assim como deverão ser 
publicadas no sítio eletrônico do respectivo CAU/UF e nos locais públicos de avisos dos 
respectivos CAU/UF. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 25. As eleições deverão ocorrer no prazo previsto no calendário eleitoral. 
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CAPÍTULO VIII 
DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 
Art. 26. A lista das chapas registradas, com a divulgação prevista no art. 17 deste Regimento, 
será mantida no sítio eletrônico do respectivo CAU/UF até a conclusão da eleição. 
 
Parágrafo único. A pedido da comissão temporária eleitoral estadual o CAU/UF deverá 
encaminhar, a todos os eleitores constantes em seu cadastro, mensagem eletrônica 
contendo a lista mencionada no caput deste artigo, bem como o endereço do sítio 
eletrônico para a eleição no respectivo CAU/UF. 
 
Art. 27.  A comissão temporária eleitoral estadual disponibilizará, a critério das chapas, no 
sítio eletrônico do respectivo CAU/UF, espaço para divulgação das fotos dos candidatos e de 
síntese de seus respectivos currículos. 
 
§ 1° As chapas poderão encaminhar, à comissão temporária eleitoral estadual, uma 
mensagem eleitoral eletrônica, que deverá ser enviada aos eleitores que integrarem o 
colégio eleitoral da Unidade da Federação do respectivo CAU/UF. 
 
§ 2° A mensagem de que trata este artigo deverá ter no máximo 1000 caracteres e conter a 
ressalva de que o texto é de exclusiva responsabilidade dos candidatos. 
 
Art. 28. Qualquer eleitor poderá representar, à comissão temporária eleitoral estadual, por 
meio do SICCAU, relatando fatos, provas ou indícios de irregularidades no processo eleitoral. 
 
§ 1° O presidente da comissão temporária eleitoral estadual, por meio do SICCAU, até a 
proclamação do resultado da eleição, deverá instaurar processo e notificar o responsável 
pela chapa representada, para que protocole defesa, no prazo de 3 (três) dias do 
recebimento da notificação, acompanhada de documentação e, se necessário, do rol de 
testemunhas. 
 
§ 2° O presidente da comissão temporária eleitoral estadual deverá determinar a suspensão 
ou correção das irregularidades denunciadas. 
 
§ 3° A comissão temporária eleitoral estadual decidirá sobre a representação, em até 3 (três) 
dias, quando notificará as partes e divulgará a decisão na forma do art. 17 deste Regimento. 
 
Art. 29. A decisão que julgar procedente a representação conterá, também, as providências 
corretivas que devam ser adotadas para a interrupção da irregularidade, que poderá 
contemplar, inclusive, a cassação do registro da candidatura. 
 
§ 1° Se a providência determinada contemplar a cassação do registro da candidatura e esta 
ocorrer após a eleição, será decretada a anulação dos votos e a perda do mandato da chapa 
cassada. 
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§ 2° Se a nulidade atingir mais da metade dos votos estará anulada a eleição e outra será 
convocada; no caso em que a anulação não atinja a metade dos votos, a eleição será 
mantida, declarando-se eleita a chapa seguinte na ordem crescente de votos obtidos. 
 

CAPÍTULO IX 
DOS COLÉGIOS ELEITORAIS E DO VOTO 

 
Art. 30. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com registro 
ativo, em dia com as respectivas anuidades, residentes em cada Unidade da Federação e que 
constem no cadastro fornecido pelo respectivo CAU/UF. 
 
Paragrafo único. Considerar-se-á em dia com as respectivas anuidades a quitação dos 
valores devidos até o exercício imediatamente anterior àquele em que a eleição esteja 
ocorrendo. 
 
Art. 31. O voto será obrigatório e será exercido diretamente pelo arquiteto e urbanista do 
colégio eleitoral previsto no art. 30 deste Regimento, sendo facultativo para aqueles com 70 
(setenta) anos ou mais de idade. 
 
Art. 32. Os eleitores acessarão o ambiente de votação com o mesmo usuário do SICCAU.  
 
Art. 33. O profissional que deixar de votar deverá ser notificado pelo CAU/UF a que se 
vincula o seu registro, no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da data fixada para a 
eleição, da falta ao processo eleitoral e de que está sujeito ao pagamento da multa e demais 
sanções previstas na Lei n° 12.378, de 2010. 
 
§ 1° No prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação, o profissional deverá 
apresentar justificativa da falta à eleição. 
  
§ 2° Findo o prazo sem a apresentação de justificativa, ou caso a justificativa não tenha sido 
acatada pelo CAU/UF, o profissional passa a dever a multa mínima de 1 (uma) vez o valor da 
anuidade prevista no inciso IV do art. 19 da Lei n° 12.378, de 2010. 
 
Art. 34. A eleição será realizada exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores 
(INTERNET), por meio do SICCAU, não sendo, em nenhuma hipótese, admitido outro tipo de 
sufrágio. 
 
§ 1° A cédula eleitoral poderá ser acessada pelos eleitores no dia da eleição, a partir da 
00h00 (zero hora) até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), no 
horário de Brasília. 
 
§ 2° O voto será: 
 
I - válido, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma 
identificação de chapa regularmente registrada pela comissão temporária eleitoral estadual; 
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II - anulado, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma 
identificação de chapa sem registro regular pela comissão temporária eleitoral estadual; 
 
III - deixado em branco, se o eleitor deixar de preencher o campo de votação da cédula 
eleitoral. 
 
§ 3° A cédula eleitoral: 
 
I - apresentará ao eleitor a chapa selecionada, assim que sua identificação for preenchida no 
campo de votação, exibindo, conforme o caso, os nomes dos candidatos na ordem em que 
foram inscritos; 
 
II - permitirá que o preenchimento do campo de votação possa ser corrigido pelo eleitor; 
 
III - informará ao eleitor que o voto escolhido será nulo, assim que uma identificação de 
chapa não registrada pela comissão temporária eleitoral estadual for preenchida no campo 
de votação; 
 
IV - informará ao eleitor que o voto será deixado em branco, ao ser acionado o comando de 
confirmação, sem o preenchimento do campo de votação. 
 
§ 4° O acionamento do comando de confirmação, sem a correção ou preenchimento do 
campo de votação, encerrará a participação do eleitor, que terá validado, anulado ou 
deixado em branco o seu voto, conforme o caso. 
 
§ 5° O sistema de votação incluirá a possibilidade de impressão de comprovante de votação. 
 
Art. 35. O CAU/BR providenciará a contratação de empresa especializada para promover 
auditoria no ambiente de votação antes, durante e após a eleição. 
  
Art. 36. Após a votação, a cédula eleitoral permitirá a impressão de relação dos votantes e 
não votantes em cada Estado e no Distrito Federal, que será anexada ao processo 
administrativo eleitoral pela comissão temporária eleitoral estadual de cada CAU/UF. 
 

CAPÍTULO X 
DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO 

 
Art. 37. Os resultados da eleição deverão ser anunciados pela comissão temporária eleitoral 
nacional e pelas comissões temporárias eleitorais estaduais nos prazos e condições previstos 
no calendário eleitoral. 
 
§ 1° Os recursos e pedidos de impugnação contra o resultado das eleições deverão ser 
protocolados junto à comissão temporária eleitoral estadual de cada CAU/UF, no prazo de 3 
(três) dias, contados a partir da data da publicação do resultado. 
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§ 2° A comissão temporária eleitoral estadual divulgará o resultado do julgamento dos 
pedidos de impugnação em até 3 (três) dias, na forma prevista no art. 17 deste Regimento. 
 
Art. 38. Ultimado o processo eleitoral, a comissão temporária eleitoral estadual encerrará o 
processo administrativo eleitoral e expedirá os diplomas aos eleitos, respeitando o modelo a 
ser aprovado pela comissão temporária eleitoral nacional. 
 
Parágrafo único. O eleito somente tomará posse mediante a apresentação do diploma 
previsto no caput deste artigo. 
 
Art. 39. Os eleitos tomarão posse perante o CAU/BR ou perante os respectivos CAU/UF, 
conforme o caso. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 40. Os casos omissos neste Regimento serão examinados e decididos pela comissão 
temporária eleitoral nacional. 
 
§ 1° Os prazos constantes deste Regimento são contados em dias corridos. 
 
§ 2° Se o vencimento do prazo se der em dia não útil, ficará automaticamente prorrogado 
para o dia útil imediatamente seguinte. 
 
Art. 41. Toda solicitação ou inserção de documento eletrônico no SICCAU referente ao 
processo eleitoral deverá ser feita mediante assinatura digital ou com usuário e senha de 
acesso ao SICCAU. 
 
Art. 42. A comissão Eleitoral Temporária Nacional promoverá os ajustes que se fizerem 
necessários no calendário eleitoral, com vistas a permitir a realização de pleito, submetendo 
suas deliberações ao plenário do CAU/BR. 
 

Brasília, 4 de outubro de 2013 
 

 
HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR
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RESOLUÇÃO CAU/BR N° 56, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013 
Regimento Eleitoral para as Eleições Extraordinárias para preenchimento de vacâncias no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 

 
ANEXO 1 - CALENDÁRIO ELEITORAL 2013 

 
DATA EVENTO 

Até 23/10/2013 

Publicação do Edital de Convocação da Eleição – publicação no 
Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos do CAU/BR e dos 
CAU/UF - Abertura do processo eleitoral pela Comissão Temporária 
Eleitoral Nacional na primeira reunião que se seguir à publicação 
do edital. 

Até 23/10/2013 

Designação das Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais - 
Abertura dos processos eleitorais pelas Comissões Temporárias 
Eleitorais Estaduais na primeira reunião que se seguir ao ato de 
designação. 

23/10/2013 
Início da divulgação do edital de convocação das eleições pelas 
Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais dos CAU/UF que 
estejam promovendo eleições extraordinárias. 

28/10/2013 Às 8h00 – Início do prazo para o registro de candidaturas. 
04/11/2013 Às 23h59min – Término do prazo para o registro de candidaturas. 

06/11/2013 

Divulgação do edital com registros e indeferimentos de 
candidaturas – nos sítios eletrônicos do CAU/BR e dos CAU/UF, 
conforme se trate de eleição para o CAU/BR ou para cada CAU/UF. 
Notificação das chapas indeferidas. 

11/11/2013 
Recurso contra o indeferimento de registro de candidaturas ou 
requerimento de regularização, inclusive com substituição de 
candidatos. 

13/11/2013 

Divulgação do edital com registros e indeferimentos de 
candidaturas após apresentação e recursos e pedidos de 
regularização – nos sítios eletrônicos do CAU/BR e dos CAU/UF, 
conforme se trate de eleição para o CAU/BR ou para cada CAU/UF. 

18/11/2013 Impugnação dos registros de candidaturas. 
20/11/2013 Notificação às chapas sobre as impugnações. 

25/11/2013 
Defesa das chapas impugnadas contestando os termos da 
impugnação ou, se for ocaso, requerimento de regularização, 
inclusive com substituição de candidatos. 

27/11/2013 
Resultado do julgamento pela Comissão Temporária Eleitoral 
Estadual e divulgação do edital de registro definitivo de chapas 
inscritas e das chapas indeferidas. 

02/12/2013 Prazo para recurso à Comissão Temporária Eleitoral Nacional – sem 
efeito suspensivo. 

04/12/2013 
Mensagem eletrônica da Comissão Temporária Eleitoral Estadual a 
todos os eleitores, dando notícia da eleição e das chapas 
registradas. 
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Até 05/11/2013 
Entrega, à Comissão Temporária Eleitoral Estadual, de texto de 
mensagem eletrônica de interesse de cada chapa, a ser remetida 
aos eleitores. 

06/12/2013 
Envio, pela Comissão Temporária Eleitoral Estadual, das mensagens 
eletrônicas que lhe tenham sido entregues pelas chapas 
registradas. 

De 09 A 13/12/2013 Período de campanha eleitoral permitida. 
16/12/2013 Eleição – por meio do SICCAU, no horário de 00h00 às 23h59min. 

Até 18/12/2013 Publicação do Edital com o resultado das eleições 
De 19/12/2013 
a 20/12/2013 Impugnação do resultado das eleições. 

23/12/2013 
Divulgação dos resultados dos julgamentos dos pedidos de 
impugnação do resultado das eleições e publicação do edital com o 
resultado final das eleições. 

De 24/12/2013 
a 20/01/2014 

Posse dos eleitos – o CAU/BR e cada CAU/UF que promover 
eleições extraordinárias deverá marcar a posse dos eleitos em 
sessão plenária a ser realizada nesse período. 

14/02/2014 
Prazo para os CAU/UF notificarem os arquitetos e urbanistas que 
não participaram do processo eleitoral. 
 

15/04/2014 Prazo para os arquitetos e urbanistas que não participaram do 
processo eleitoral apresentarem defesa ao CAU/UF. 

 
 
 

   RESOLUÇÃO Nº 56/2013 - ANEXO I

   [ 293 ]



 

SCS Quadra 2, Bloco C, Lote 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 – CEP 70300-902 
Brasília, Distrito Federal | www.caubr.gov.br – atendimento@caubr.gov.br 

 

 
RESOLUÇÃO N° 57, DE 5 DE OUTUBRO DE 2013. 

 
 

Fixa os critérios para admissão de entidades 
nacionais no Colegiado Permanente com a 
Participação das Entidades Nacionais de 
Arquitetos e Urbanistas (CEAU) e dá outras 
providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos II e X da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 
2°, inciso II, 3°, incisos V e XIV, e 9°, incisos I e XIV do Regimento Geral, aprovado pela 
Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada 
na Reunião Plenária Ordinária n° 23, realizada no dia 5 de outubro de 2013; 
 
Considerando que o art. 61 da Lei n° 12.378, de 2010, estabelece que o CAU/BR instituirá 
colegiado permanente com a participação das entidades nacionais dos arquitetos e 
urbanistas, para tratar das questões do ensino e do exercício profissional; 
 
Considerando que o Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, 
de 2012, ao regular a composição do Colegiado Permanente com a Participação das 
Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU) estabeleceu que dele participariam, 
como membros efetivos, as cinco entidades nacionais fundadoras do Colégio Brasileiro de 
Arquitetos e como membro honorário a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo (FENEA); 
 
Considerando que o Regimento Geral do CAU/BR estabeleceu que a “admissão de outras 
entidades nacionais de arquitetos e urbanistas será definida em normativo específico do 
CAU/BR”; 
 
Considerando o interesse de integrar o CEAU, declarado por entidades nacionais que 
agregam profissionais atuantes em campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Esta Resolução fixa os critérios e procedimentos para admissão de entidades 
nacionais no Colegiado Permanente com a Participação das Entidades Nacionais de 
Arquitetos e Urbanistas (CEAU), instituído nos termos do art. 61 da Lei n° 12.378, de 2010, e 
do art. 7° do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012. 
 
Art. 2° O ingresso de entidades nacionais como membro do CEAU será deliberado pelo 
Plenário do CAU/BR, ouvida a Comissão de Organização e Administração do CAU/BR. 
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Art. 3° Para os fins previstos no art. 61 da Lei n° 12.378, de 2010, considera-se entidade 
nacional de arquitetos e urbanistas a sociedade civil de direito privado sem fins econômicos 
ou a organização sindical que esteja em conformidade com os campos de atuação 
profissional da Arquitetura e Urbanismo expressos nessa Lei. 
 
Art. 4° Quanto à forma de associação, a entidade nacional é considerada: 
 
I - federada, quando constituída por departamentos ou unidades associativas de arquitetos e 
urbanistas de âmbito estadual;  
 
II - associativa, quando constituída por pessoas físicas ou jurídicas de arquitetos e urbanistas; 
ou 
 
III - de ensino, quando constituída por docentes e instituições de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
§ 1° Será considerada entidade nacional federada aquela que tenha unidades filiadas com 
sede em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação, distribuídas no mínimo em três 
regiões geopolíticas do País e com instância deliberativa composta exclusivamente por 
arquitetos e urbanistas. 
 
§ 2° Será considerada entidade nacional associativa aquela entidade que tenha 
representação em pelo menos 9 (nove) Unidades da Federação, distribuídas no mínimo em 
três regiões geopolíticas do País e com o mínimo de associados por Unidade da Federação 
equivalentes ao dobro da representação dos plenários dos CAU/UF estabelecidos no art. 32 
da Lei n° 12.378, de 2010.  
 
§ 3° Será considerada entidade nacional de ensino aquela constituída por instituições de 
ensino superior cadastradas no CAU, em pelo menos 9 (nove) Unidades da Federação 
distribuídas no mínimo em três regiões geopolíticas do País e instância deliberativa 
composta exclusivamente por arquitetos e urbanistas. 
 
Art. 5° Para ser admitida como membro do CEAU, a entidade deverá: 
 
I - protocolar requerimento de ingresso como membro efetivo do CEAU acompanhado de 
documentação comprobatória da situação informada no requerimento; 
 
II - ser considerada entidade nacional federada, associativa ou de ensino, conforme os 
critérios do art. 4°; 
 
III - ter ato constitutivo e alterações devidamente registrados no cartório ou ofício 
competente;  
 
IV - comprovar o efetivo funcionamento estabelecidos em um período de carência mínimo 
de 3 (três) anos; 
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V - ser representante de profissionais da Arquitetura e Urbanismo ou campos de atuação 
profissional expressos no paragrafo único do art. 2° da Lei n° 12.378, de 2010; 
 
VI - receber, do Plenário do CAU/BR, aprovação do seu requerimento. 
 
Art. 6° O requerimento de ingresso como membro efetivo do CEAU deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos, autenticados na forma da lei: 
 
I - ato constitutivo e alterações vigentes, registrados no cartório ou ofício competente; 
 
II - ata de eleição da atual diretoria, registrada no cartório ou ofício competente; 
 
III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; e 
 
IV - comprovantes do efetivo funcionamento como personalidade jurídica e da prática de 
atividades de acordo com os objetivos definidos em seu ato constitutivo, de forma contínua, 
durante os últimos três anos imediatamente anteriores à data do requerimento, conforme 
segue: 
 
a) atas de reuniões e de assembleias, contendo registro de atividades relativas aos objetivos 
definidos no ato constitutivo da entidade, assinadas pelos diretores ou associados;  
 
b) demonstrativos de execução de atividades voltadas para a valorização profissional, como 
a promoção de eventos de cunho técnico-cultural ou intercâmbio com outros órgãos e 
entidades similares;  
 
c) convênios firmados com entidades públicas ou privadas, visando à valorização 
profissional; e/ou 
 
d) informativos, boletins ou revistas publicados pela entidade, além de outras peças que 
também comprovem as atividades desenvolvidas no período.  
 
Parágrafo único. Para fim de comprovação do efetivo funcionamento, conforme disposto no 
inciso IV deste artigo, a entidade nacional deverá apresentar cinco documentos para cada 
um dos três anos anteriores à data do requerimento, autenticados na forma da lei.  
 
Art. 7° São considerados membros fundadores do CEAU as entidades nacionais referidas nos 
incisos IV a VIII do § 1° do art. 154 do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 
33, de 2012, as quais são signatárias do MANIFESTO À SOCIEDADE BRASILEIRA de 8 de julho 
de 1998, através do qual firmaram compromisso de constituir-se no Colégio Brasileiro de 
Arquitetos e Urbanistas e que vieram a constituir a composição original do CEAU com 
primeira reunião oficial ocorrida em 6 de janeiro de 2012. 
 
§ 1° As entidades nacionais referidas no caput deste artigo são: 
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a) Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); 
 
b) Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); 
 
c) Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); 
 
d) Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA); e 
 
e) Instituto de Arquitetos do Brasil – Direção Nacional (IAB). 
 
§ 2° Integra o Colegiado Permanente, como membro honorário, com direito a voz e sem 
direito a voto, a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA). 
 
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília, 5 de outubro de 2013. 

 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 207, Seção 1, de 24 de outubro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 62, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e 
Orçamento do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) – CAU/BR e CAU/UF, para o 
exercício de 2013, e dá outras providências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições e 
prerrogativas que lhe conferem o art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, e os artigos 2°, inciso VI, 3°, incisos V, VI, XV e XVI, e 9°, incisos III, XIX, 
XX, XLII e XLIV do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 
24, realizada no dia 8 de novembro de 2013;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Aprovar a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo, contemplando as Reprogramações dos Planos de Ação e Orçamentos do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados do Acre (CAU/AC), Alagoas (CAU/AL), Amazonas (CAU/AM), Amapá 
(CAU/AP), Bahia (CAU/BA), Ceará (CAU/CE), do Distrito Federal (CAU/DF), Espírito Santo 
(CAU/ES), Goiás (CAU/GO), Maranhão (CAU/MA), Minas Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do 
Sul (CAU/MS), Mato Grosso (CAU/MT), Pará (CAU/PA), Paraíba (CAU/PB), Pernambuco 
(CAU/PE), Piauí (CAU/PI), Paraná (CAU/PR), Rio de Janeiro (CAU/RJ), Rio Grande do Norte 
(CAU/RN), Rondônia (CAU/RO), Roraima (CAU/RR), Rio Grande do Sul (CAU/RS), Santa 
Catarina (CAU/SC), São Paulo (CAU/SP), Sergipe (CAU/SE) e Tocantins (CAU/TO) para o 
Exercício de 2013, na forma do resumo abaixo: 
 

CAU/AC - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  725.692,00 Despesa Corrente:  725.692,00 
Receita Capital:  206.125,00 Despesa Capital:  206.125,00 
TOTAL:  931.817,00 TOTAL: 931.817,00 

CAU/AL - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  789.498,00 Despesa Corrente: 789.498,00 
Receita Capital:  437.032,00 Despesa Capital:  437.032,00 
TOTAL:  1.226.530,00 TOTAL:  1.226.530,00 

CAU/AM - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  811.151,00 Despesa Corrente:  811.151,00 
Receita Capital: 303.593,00 Despesa Capital:  303.593,00 
TOTAL:  1.114.744,00 TOTAL:  1.114.744,00 
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CAU/AP - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  683.108,00 Despesa Corrente: 683.108,00 
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL:  683.108,00 TOTAL:  683.108,00 

CAU/BA - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.925.263,00 Despesa Corrente:  1.925.263,00 
Receita Capital:  914.000,00 Despesa Capital:  914.000,00 
TOTAL:  2.839.263,00 TOTAL:  2.839.263,00 

CAU/CE - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  810.488,00 Despesa Corrente:  810.488,00 
Receita Capital: 605.168,00 Despesa Capital:  605.168,00 
TOTAL:  1.415.656,00 TOTAL:  1.415.656,00 

CAU/DF - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.570.234,00 Despesa Corrente:  1.570.234,00 
Receita Capital:  629.486,00 Despesa Capital:  629.486,00 
TOTAL:  2.199.720,00 TOTAL:  2.199.720,00 

CAU/ES - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.918.386,00 Despesa Corrente:  1.291.978,00 
Receita Capital:  0,00 Despesa Capital:  626.408,00 
TOTAL:  1.918.386,00 TOTAL:  1.918.386,00 

CAU/GO - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente: 2.235.424,00 Despesa Corrente:  2.217.228,00 
Receita Capital:  1.553.930,00 Despesa Capital:  1.572.126,00 
TOTAL:  3.789.354,00 TOTAL:  3.789.354,00 

CAU/MA - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  805.013,00 Despesa Corrente:  753.513,00 
Receita Capital:  377.866,00 Despesa Capital:  429.366,00 
TOTAL:  1.182.879,00 TOTAL:  1.182.879,00 

CAU/MG - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  4.875.449,00 Despesa Corrente:  4.875.449,00 
Receita Capital:  2.813.599,00 Despesa Capital: 2.813.599,00 
TOTAL:  7.689.048,00 TOTAL:  7.689.048,00 
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CAU/MS - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  2.266.464,00 Despesa Corrente: 2.266.464,00 
Receita Capital:  300.000,00 Despesa Capital:  300.000,00 
TOTAL:  2.566.464,00 TOTAL:  2.566.464,00 

CAU/MT - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.589.961,00 Despesa Corrente:  1.589.961,00 
Receita Capital:  1.006.000,00 Despesa Capital:  1.006.000,00 
TOTAL: 2.595.961,00 TOTAL:  2.595.961,00 

CAU/PA - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 891.101,00 Despesa Corrente:  891.101,00 
Receita Capital:  823.437,00 Despesa Capital:  823.437,00 
TOTAL:  1.714.538,00 TOTAL:  1.714.538,00 

CAU/PB - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  949.220,00 Despesa Corrente:  949.220,00 
Receita Capital: 409.714,00 Despesa Capital: 409.714,00 
TOTAL:  1.358.934,00 TOTAL:  1.358.934,00 

CAU/PE - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.423.578,00 Despesa Corrente: 1.423.578,00 
Receita Capital:  734.915,00 Despesa Capital:  734.915,00 
TOTAL:  2.158.493,00 TOTAL:  2.158.493,00 

CAU/PI - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  654.814,00 Despesa Corrente:  654.814,00 
Receita Capital:  184.900,00 Despesa Capital:  184.900,00 
TOTAL:  839.714,00 TOTAL:  839.714,00 

CAU/PR - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 6.211.480,00 Despesa Corrente:  6.211.480,00 
Receita Capital:  5.237.202,00 Despesa Capital:  5.237.202,00 
TOTAL:  11.448.682,00 TOTAL: 11.448.682,00 

CAU/RJ - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  7.029.107,00 Despesa Corrente:  5.039.997,00 
Receita Capital: 4.219.650,00 Despesa Capital:  6.208.760,00 
TOTAL:  11.248.757,00 TOTAL:  11.248.757,00 
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CAU/RN - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  1.017.376,00 Despesa Corrente:  1.017.376,00 
Receita Capital:  539.188,00 Despesa Capital:  539.188,00 
TOTAL:  1.556.564,00 TOTAL:  1.556.564,00 

CAU/RO - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 450.585,00 Despesa Corrente:  408.345,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital:  42.240,00 
TOTAL:  450.585,00 TOTAL:  450.585,00 

CAU/RR - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  608.466,00 Despesa Corrente:  608.166,00 
Receita Capital:  100.000,00 Despesa Capital:  100.300,00 
TOTAL:  708.466,00 TOTAL:  708.466,00 

CAU/RS - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 9.137.849,00 Despesa Corrente:  9.137.849,00 
Receita Capital:  8.532.715,00 Despesa Capital: 8.532.715,00 
TOTAL:  17.670.564,00 TOTAL:  17.670.564,00 

CAU/SC - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente: 3.895.446,00 Despesa Corrente: 3.895.446,00 
Receita Capital:  3.582.237,00 Despesa Capital:  3.582.237,00 
TOTAL:   7.477.683,00 TOTAL:  7.477.683,00 

CAU/SE - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente: 807.642,00 Despesa Corrente:  807.642,00 
Receita Capital:  241.020,00 Despesa Capital:  241.020,00 
TOTAL:   1.048.662,00 TOTAL:  1.048.662,00 

CAU/SP - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS  R$  DESPESAS   R$  

 Receita Corrente:   22.858.938,00  Despesa Corrente:   22.858.938,00 
 Receita Capital:   9.187.655,00  Despesa Capital:  9.187.655,00 
 TOTAL:   32.046.593,00  TOTAL:   32.046.593,00 

CAU/TO - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS  R$  

Receita Corrente:  765.138,00 Despesa Corrente:  729.233,00 
Receita Capital: 307.148,00 Despesa Capital:  343.053,00 
TOTAL:  1.072.286,00 TOTAL: 1.072.286,00 
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CAU/BR - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2013 
RECEITAS   R$  DESPESAS   R$  

Receita Corrente:  21.017.067,00 Despesa Corrente:  25.593.581,00 
Receita Capital: 6.051.679,00 Despesa Capital: 1.475.165,00 
TOTAL:  27.068.746,00 TOTAL:  27.068.746,00 

    REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013 - CAU 
Receita Corrente:  98.723.938,00 Despesa Corrente:  100.536.793,00 
Receita Capital: 49.298.259,00 Despesa Capital: 47.485.404,00 
TOTAL:  148.022.197,00 TOTAL:  148.022.197,00 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Brasília, 8 de novembro de 2013 

   
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 223, Seção 1, de 18 de novembro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 64, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013 
 
Aprova o Módulo I – Remuneração do Projeto 
Arquitetônico de Edificações, das Tabelas de 
Honorários de Serviços de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências e 
prerrogativas previstas no art. 28, incisos I, II e XIV da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e nos artigos 2°, incisos I e IV, 3°, incisos I, V e XIX, e 9°, incisos I e XLII do Regimento 
Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a 
deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 24, realizada no dia 8 de novembro de 
2013; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Aprovar o Módulo I – Remuneração do Projeto Arquitetônico de Edificações, das 
Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que constitui o 
Anexo desta Resolução. (1) 
 
Art. 2° A critério das entidades que compõe o Colegiado Permanente previsto no art. 154 do 
Regimento Geral do CAU/BR (CEAU-CAU/BR) ou do Plenário do CAU/BR poderão ser 
realizados estudos para atualização periódica do Módulo I aprovado na forma do art. 1° 
desta Resolução. 
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
(1) O anexo Módulo I – Remuneração do Projeto Arquitetônico de Edificações, das Tabelas 
de Honorários de Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, será publicado no sítio 
eletrônico do CAU/BR, www.caubr.gov.br. 

 
Brasília, 8 de novembro de 2013. 

 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR  

 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 223, Seção 1, de 18 de novembro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 65, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 

   
 

Aprova as Propostas Orçamentárias 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), 
referentes ao Exercício de 2014, e dá outras 
providências.  

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos 
artigos 2°, incisos II e VI, 3°, incisos V, VI, XV e XVI, e 9°, incisos III, XIX, XX, XLII e XLIV do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 25, realizada no dia 5 de 
dezembro de 2013;  
 
 
RESOLVE:  
  
 
Art. 1° Aprovar as Propostas Orçamentárias dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados do Acre 
(CAU/AC), Alagoas (CAU/AL), Amazonas (CAU/AM), Amapá (CAU/AP), Bahia (CAU/BA), 
Ceará (CAU/CE), do Distrito Federal (CAU/DF), Espírito Santo (CAU/ES), Goiás (CAU/GO), 
Maranhão (CAU/MA), Minas Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do Sul (CAU/MS), Mato 
Grosso (CAU/MT), Pará (CAU/PA), Paraíba (CAU/PB), Pernambuco (CAU/PE), Piauí 
(CAU/PI), Paraná (CAU/PR), Rio de Janeiro (CAU/RJ), Rio Grande do Norte (CAU/RN), 
Rondônia (CAU/RO), Roraima (CAU/RR), Rio Grande do Sul (CAU/RS), Santa Catarina 
(CAU/SC), Sergipe (CAU/SE), São Paulo (CAU/SP) e Tocantins (CAU/TO) para o Exercício de 
2014, na forma do resumo abaixo: (1)  
 
 

CAU/AC - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 526.439,00 Despesa Corrente: 526.439,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 526.439,00 TOTAL: 526.439,00 

CAU/AL - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 759.291,00 Despesa Corrente: 759.291,00 
Receita Capital: 480.000,00 Despesa Capital: 480.000,00 
TOTAL: 1.239.291,00 TOTAL: 1.239.291,00 
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CAU/AM - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 731.598,00 Despesa Corrente: 731.598,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 731.598,00 TOTAL: 731.598,00 

CAU/AP - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 533.426,00 Despesa Corrente: 533.426,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 533.426,00 TOTAL: 533.426,00 

CAU/BA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 2.121.825,00 Despesa Corrente: 2.121.825,00 
Receita Capital: 1.100.000,00 Despesa Capital: 1.100.000,00 
TOTAL: 3.221.825,00 TOTAL: 3.221.825,00 

CAU/CE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 891.164,00 Despesa Corrente: 891.164,00 
Receita Capital: 505.168,00 Despesa Capital: 505.168,00 
TOTAL: 1.396.332,00 TOTAL: 1.396.332,00 

CAU/DF - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.708.000,00 Despesa Corrente: 1.708.000,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 1.708.000,00 TOTAL: 1.708.000,00 

CAU/ES - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.769.072,00 Despesa Corrente: 1.769.072,00 
Receita Capital: 800.000,00 Despesa Capital: 800.000,00 
TOTAL: 2.569.072,00 TOTAL: 2.569.072,00 

CAU/GO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 2.354.546,00 Despesa Corrente: 2.354.546,00 
Receita Capital: 2.450.000,00 Despesa Capital: 2.450.000,00 
TOTAL: 4.804.546,00 TOTAL: 4.804.546,00 

CAU/MA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 706.869,00 Despesa Corrente: 674.869,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 32.000,00 
TOTAL: 706.869,00 TOTAL: 706.869,00 

CAU/MG - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 5.561.783,00 Despesa Corrente: 5.160.000,00 
Receita Capital: 1.438.217,00 Despesa Capital: 1.840.000,00 
TOTAL: 7.000.000,00 TOTAL: 7.000.000,00 
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CAU/MS - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 2.100.000,00 Despesa Corrente: 2.100.000,00 
Receita Capital: 300.000,00 Despesa Capital: 300.000,00 
TOTAL: 2.400.000,00 TOTAL: 2.400.000,00 

CAU/MT - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.765.467,00 Despesa Corrente: 1.765.467,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 1.765.467,00 TOTAL: 1.765.467,00 

CAU/PA - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.012.058,00 Despesa Corrente: 1.012.058,00 
Receita Capital: 1.200.000,00 Despesa Capital: 1.200.000,00 
TOTAL: 2.212.058,00 TOTAL: 2.212.058,00 

CAU/PB - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.001.413,00 Despesa Corrente: 1.001.413,00 
Receita Capital: 40.000,00 Despesa Capital: 40.000,00 
TOTAL: 1.041.413,00 TOTAL: 1.041.413,00 

CAU/PE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.573.453,00 Despesa Corrente: 1.573.453,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 1.573.453,00 TOTAL: 1.573.453,00 

CAU/PI - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 618.080,00 Despesa Corrente: 618.080,00 
Receita Capital: 56.000,00 Despesa Capital: 56.000,00 
TOTAL: 674.080,00 TOTAL: 674.080,00 

CAU/PR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 6.811.615,00 Despesa Corrente: 6.431.615,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 380.000,00 
TOTAL: 6.811.615,00 TOTAL: 6.811.615,00 

CAU/RJ - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 9.704.945,00 Despesa Corrente: 8.886.122,00 
Receita Capital: 7.106.402,00 Despesa Capital: 7.925.225,00 
TOTAL: 16.811.347,00 TOTAL: 16.811.347,00 

CAU/RN - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.082.835,00 Despesa Corrente: 1.082.835,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 1.082.835,00 TOTAL: 1.082.835,00 

   RESOLUÇÃO Nº 65/2013
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CAU/RO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 611.667,00 Despesa Corrente: 611.667,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 611.667,00 TOTAL: 611.667,00 

CAU/RR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 569.402,00 Despesa Corrente: 569.402,00 
Receita Capital: 36.000,00 Despesa Capital: 36.000,00 
TOTAL: 605.402,00 TOTAL: 605.402,00 

CAU/RS - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 9.761.522,00 Despesa Corrente: 9.701.522,00 
Receita Capital: 8.600.000,00 Despesa Capital: 8.660.000,00 
TOTAL: 18.361.522,00 TOTAL: 18.361.522,00 

CAU/SC - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 4.271.914,00 Despesa Corrente: 4.271.914,00 
Receita Capital: 3.582.237,00 Despesa Capital: 3.582.237,00 
TOTAL: 7.854.151,00 TOTAL: 7.854.151,00 

CAU/SE - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 698.761,00 Despesa Corrente: 698.761,00 
Receita Capital: 200.000,00 Despesa Capital: 200.000,00 
TOTAL: 898.761,00 TOTAL: 898.761,00 

CAU/SP - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 26.210.829,00 Despesa Corrente: 26.210.829,00 
Receita Capital: 14.166.770,00 Despesa Capital: 14.166.770,00 
TOTAL: 40.377.599,00 TOTAL: 40.377.599,00 

CAU/TO - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 682.235.00 Despesa Corrente: 682.235,00 
Receita Capital: 150.000,00 Despesa Capital: 150.000,00 
TOTAL: 832.235,00 TOTAL: 832.235,00 

CAU/BR - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 26.487.586,00 Despesa Corrente: 26.487.586,00 
Receita Capital: 2.846.841,00 Despesa Capital: 2.846.841,00 
TOTAL: 29.334.427,00 TOTAL: 29.334.427,00 

CAU - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 112.627.793,00 Despesa Corrente: 110.935.189,00 
Receita Capital: 45.057.637,00 Despesa Capital: 46.750.241,00 
TOTAL: 157.685.430,00 TOTAL: 157.685.430,00 

[ 378 ]  

   RESOLUÇÃO Nº 65/2013



 

SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 – CEP 70300-902 
Brasília, Distrito Federal | www.caubr.gov.br – atendimento@caubr.gov.br 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
(1) Os detalhamentos das Propostas Orçamentárias dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal serão publicados no sítio eletrônico do CAU/BR, no endereço 
www.caubr.gov.br. 
 

Brasília, 5 de dezembro de 2013. 
   
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 240, Seção 1, de 11 de dezembro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 66, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio 
sistemático de relatórios dos CAU/UF ao CAU/BR 
contendo informações sobre o trâmite das 
denúncias e de processos relacionados a faltas 
ético-disciplinares.  
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos I e II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 
2°, incisos I, II e IV, 3°, incisos V, VI, XV e XVI, e 9°, incisos I e XLII do Regimento Geral 
aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a 
deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 25, realizada no dia 5 de dezembro de 
2013; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 
deverão dar conhecimento ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
sobre a movimentação de todas as denúncias recebidas ou outros expedientes iniciais 
relativos e dos processos ético-disciplinares instaurados no respectivo CAU/UF. 
 
§ 1° As informações sobre o trâmite das matérias a que se refere o caput deverão ser 
remetidas ao CAU/BR por meio de relatórios até o último dia útil do mês subsequente ao da 
ocorrência. 
 
§ 2° Os relatórios deverão ser elaborados e aprovados pelos membros da Comissão de Ética 
e Disciplina ou da instância do CAU/UF que possua as atribuições dessa comissão, ser 
assinados pelo seu coordenador e pelo presidente do CAU/UF e, seguindo modelo 
disponibilizado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, conter as seguintes 
informações: 
 
I - tipologias das denúncias e dos processos ético-disciplinares; 
 
II - datas de recebimento das denúncias, das denúncias constituídas, arquivadas ou 
redirecionadas, dos processos admitidos, dos relatórios e votos dos julgamentos no plenário 
dos CAU/UF e das decisões transitadas em julgado; 
 
III) números dos protocolos correspondentes a cada ação, orientados pelos prazos 
determinados nas Resoluções n° 25, de 6 de junho de 2012, e n° 34, de 6 de setembro de 
2012, do CAU/BR; 
 
IV) estimativas de prazos para tramitação dos processos admitidos. 
 
§ 3° Os relatórios deverão ser protocolados e inseridos no Sistema de Informação e 
Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), que enviará mensagem de 
confirmação de recebimento. 
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Art. 2° Os relatórios recebidos e protocolados no SICCAU seguirão os mesmos trâmites dos 
documentos destinados à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR previstos na Resolução 
CAU/BR n° 34, de 6 de setembro de 2012, dando-se conhecimento prioritário ao Presidente 
do CAU/BR, que o remeterá por meio de despacho à Comissão de Ética e Disciplina.  
 
Art. 3° A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR responderá, por escrito, às dúvidas das 
Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF relativas ao preenchimento dos relatórios. 
 
Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor em 1° de março de 2014.  
 

Brasília, 5 de dezembro de 2013. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 240, Seção 1, de 11 de dezembro de 2013) 
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RESOLUÇÃO N° 70, DE 23 DE JANEIRO DE 2014 

 
 
Altera a Resolução CAU/BR n° 47, publicada no 
D.O.U. em 22 de maio de 2013, Seção I, página 
67, que dispõe sobre os deslocamentos a serviço 
no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, fixa valores 
de diárias, de auxílio deslocamento e dos limites 
para reembolsos e indenizações, e dá outras 
providências. 
 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos II, III e XI, da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos 
artigos 2°, inciso VI, 3°, incisos V e XV, e 9°, incisos I e XLII, do Regimento Geral aprovado 
pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação 
adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 26, realizada no dia 23 de janeiro de 2014;  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Os artigos 4°, 5° e 10 da Resolução CAU/BR n° 47, de 9 de maio de 2013, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 4° Em substituição ao fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias, 
ferroviárias ou aquaviárias previstas no art. 2° antecedente, e quando houver 
solicitação nesse sentido formalizada pela pessoa designada para o 
deslocamento a serviço, poderá ser concedida indenização por deslocamento em 
veículo próprio ou alugado, desde que presente uma das seguintes situações: 
.................................................................................................................................” 

  
“Art. 5° ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
Parágrafo único. As distâncias entre cidades a serem tomadas como parâmetros 
para a indenização por utilização de veículo próprio ou alugado serão as 
constantes no Quadro de Distância Rodoviária entre as principais cidades 
brasileiras, editado pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestutura de 
Transporte”. 
  
“Art. 10 ..................................................................................................................... 
 
§ 1° O auxílio deslocamento será devido uma única vez para cada deslocamento 
a serviço, ainda que sejam diversos os destinos, e será igual para os 
deslocamentos nacionais e internacionais.  
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§ 2° Nos casos em que sejam aplicadas as disposições do art. 4° desta Resolução, 
o auxílio deslocamento corresponderá a 100% do valor previsto no caput deste 
artigo.” 
 

Art. 2° Os valores, expressos na moeda nacional Real, previstos na Resolução CAU/BR n° 47, 
de 9 de maio de 2013, ficam reajustados em 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito 
centésimos por cento), correspondente à variação do INPC do período de dezembro de 2012 
a novembro de 2013, como segue:  

 
I - valor limite para indenização por quilômetro rodado em veículo próprio ou 

alugado (Resolução n° 47/2013, art. 5°): R$ 1,18 (um real e dezoito centavos); 
 
II - valor limite das diárias para deslocamentos no território nacional (Resolução 

n° 47/2013, art. 8°): R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais); 
 
III - valor limite do auxílio deslocamento (Resolução n° 47/2013, art. 10): R$ 

686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais); 
 
IV - valor limite para reembolso diário (Resolução n° 47/2013, art. 12): R$ 528,00 

(quinhentos e vinte e oito reais). 
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 23 de janeiro de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 23, Seção 1, de 3 de fevereiro de 2014) 
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RESOLUÇÃO N° 72, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 
 

Altera a Resolução CAU/BR n° 68, de 2013, que 
trata dos aportes financeiros 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) para o 
Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá 
outras providências.  
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas nos artigos 28, incisos II, III e XI, e 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
e nos artigos 2°, incisos IV e VI, 3°, incisos V e VI, e 9°, incisos I e III, do Regimento Geral 
aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a 
deliberação adotada na 8ª Reunião Plenária Ampliada, realizada no dia 24 de janeiro de 
2014; 
  
Considerando o disposto na Resolução CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 2014, que gera 
impactos orçamentários e financeiros nas contas do CAU/BR e dos CAU/UF; 
 
Considerando a participação dos Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) na 8ª Reunião Plenária Ampliada, realizada no dia 24 
de janeiro de 2014, atendendo-se, assim, o que prevê o parágrafo único do art. 60 da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Os artigos 1° e 2° da Resolução CAU/BR n° 68, de 6 de dezembro de 2013, passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1° Os aportes ordinários 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) para a manutenção do Fundo de Apoio Financeiro 
aos CAU/UF, previstos no art. 2°, inciso II da Resolução CAU/BR n° 27, de 6 de 
julho de 2012, para o exercício de 2014, são fixados em 4,12% (quatro inteiros 
e doze centésimos por cento), limitadas as contribuições aos seguintes 
valores: 
 

CAU VALORES (R$) 
CAU/AC  5.260,00 
CAU/AL  26.302,00 
CAU/AM  21.505,00 
CAU/AP  7.411,00 
CAU/BA  83.876,00 
CAU/CE  34.968,00 
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CAU/DF  68.175,00 
CAU/ES  52.203,00 
CAU/GO  89.509,00 
CAU/MA  19.910,00 
CAU/MG  218.845,00 
CAU/MS  81.734,00 
CAU/MT  70.677,00 
CAU/PA  39.719,00 
CAU/PB  38.006,00 
CAU/PE  64.826,00 
CAU/PI  14.500,00 
CAU/PR  264.159,00 
CAU/RJ  293.507,00 
CAU/RN  44.613,00 
CAU/RO  12.474,00 
CAU/RR  2.594,00 
CAU/RS  385.695,00 
CAU/SC  163.643,00 
CAU/SE  18.793,00 
CAU/SP  975.713,00 
CAU/TO  19.605,00 
Soma CAU/UF  3.118.222,00 
CAU/BR  779.555,00 
Total  3.897.777,00 

 
Art. 2° Para os fins do parágrafo único, inciso II, do art. 2° da Resolução 
CAU/BR n° 27, de 2012, serão observados os seguintes procedimentos:  
 
I - a retenção equivalente a 4,12% (quatro inteiros e doze centésimos por 
cento) será feita no momento do ingresso dos recursos na rede bancária 
responsável pela arrecadação, incidirá sobre a totalidade dos recursos 
arrecadados e será creditada na conta específica a que se refere o art. 4° da 
Resolução CAU/BR n° 27, de 2012;  
............................................................................................................................” 
 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 24 de janeiro de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 22, Seção 1, de 31 de janeiro de 2014) 
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RESOLUÇÃO N° 73, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
 
Altera a Resolução CAU/BR n° 34, de 2012, 
publicada no DOU de 25 de setembro de 2012, 
Edição 186, Seção I, que dispõe sobre a instrução 
e julgamento de processos relacionados a faltas 
ético-disciplinares cometidas a partir da vigência 
da Lei n° 12.378, de 2010 e dá outras 
providências. 
 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28, incisos I e II da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 
2°, incisos I, II e IV, 3°, incisos I, III, V e VI, e 9°, incisos I e XLII, do Regimento Geral aprovado 
pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação 
adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 27, realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro de 
2014;  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Os títulos dos Capítulos IV e X e os artigos 6°, caput, 7°, caput, 10, caput e §§ 2° e 3° e 
acréscimo do § 4°, 29, 35, caput e acréscimo dos §§ 1° a 3°, 39, caput e § 1° e 41, caput, da 
Resolução CAU/BR n° 34, de 6 de setembro de 2012, publicada no DOU de 25 de setembro 
de 2012, Edição 186, Seção I, passam a vigorar  com as seguintes alterações:  
 

“............................................................................................................................ 
 

CAPÍTULO IV 
DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CAU/UF 

.............................................................................................................................. 
 
Art. 6° São obrigações da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/UF:  
.............................................................................................................................. 
 
Art. 7° A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/UF, para atendimento ao 
disposto nos incisos II e III do art. 6°, deverá: 
.............................................................................................................................. 
 
Art. 10. Caberá à Comissão de Ética e Disciplina proceder à análise da 
denúncia protocolizada por infração ético-disciplinar, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a partir do recebimento da denúncia pelo CAU/UF, 
encaminhando cópia ao denunciante e ao denunciado.  
.............................................................................................................................. 
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§ 2° Admitida a denúncia, a Comissão de Ética e Disciplina dará conhecimento 
às partes da instauração do processo ético-disciplinar, por meio de 
correspondência, encaminhada pelo correio com aviso de recebimento, ou 
por publicação de edital, ou outro meio legalmente admitido, cujo documento 
de entrega será anexado ao processo. 
 
§ 3° Não admitida a denúncia, o processo será finalizado com comunicação às 
partes interessadas. 
 
§ 4° O prazo para a conclusão da instrução do processo pela Comissão de 
Ética e Disciplina do CAU/UF ou pela comissão que possua as competências 
dessa comissão é de no máximo 120 (cento e vinte) dias contados da 
admissibilidade, prorrogável no máximo por igual período mediante 
justificativa apresentada pela comissão e aprovada pelo plenário do CAU/UF. 
.............................................................................................................................. 
 
Art. 29. O Plenário do CAU/UF deverá julgar o processo ético-disciplinar no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do 
relatório e parecer da Comissão de Ética e Disciplina, excluído o prazo 
regimental do pedido de vistas.  
.............................................................................................................................. 
 
Art. 35. Recebidos os autos do CAU/UF, o presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) os enviará ao coordenador da 
Comissão de Ética e Disciplina que, na reunião subsequente, designará 
conselheiro dentre os membros da Comissão para relatar o processo no 
Plenário. 
 
§ 1° O relatório e o parecer proferidos pelo relator serão submetidos à 
deliberação, por maioria simples, da Comissão de Ética e Disciplina do 
CAU/BR.  
 
§ 2° É facultado ao relator originário, à vista do encaminhamento das 
discussões, reformular seu relatório e parecer, caso em que permanecerá 
responsável pela sua redação.  
 
§ 3° O prazo para a conclusão da instrução do processo pela Comissão de 
Ética e Disciplina do CAU/BR é de no máximo 60 (sessenta) dias, prorrogável 
no máximo por igual período, mediante justificativa apresentada pela 
comissão e aprovada pelo plenário do CAU/BR. 
.............................................................................................................................. 
 

CAPÍTULO X 
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO CAU/BR 
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Art. 39. Caberá um único pedido de reconsideração em processo disciplinar 
com decisão do CAU/BR transitada em julgado, a ser formulado pela parte 
interessada, o qual deverá ser instruído com cópias da decisão recorrida e das 
provas documentais comprobatórias dos fatos arguidos.  
 
§ 1° O pedido de reconsideração dirigido ao CAU/BR, no interesse do 
profissional sancionado, poderá ser formulado por ele próprio ou por 
procurador devidamente habilitado, ou ainda, no caso de morte, pelo 
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
.............................................................................................................................. 
 
Art. 41. O Plenário do CAU/BR nomeará novo relator, que após análise da 
admissibilidade do pedido de reconsideração nos termos do art. 40, poderá 
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão 
anterior, e apresentará novo relato e voto na reunião plenária subsequente.  
............................................................................................................................” 
 

Art. 2° O texto da Resolução CAU/BR n° 34, de 6 de setembro de 2012, consolidado com as 
alterações de que trata esta Resolução, será publicado no sítio eletrônico do CAU/BR na 
Internet. 
 
Art. 3° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Brasília, 14 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 43, Seção 1, de 5 de março de 2014) 
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RESOLUÇÃO N° 74, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
  

Adia o termo inicial de vigência da Resolução 
CAU/BR n° 67, de 2013, que trata do registro de 
obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo, e dá outras providências.  

  
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 29 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 
70, inciso XVII, do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de 
setembro de 2012; 
   
Considerando que a Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013, regulamentou 
matéria que reclama configurações ou funcionalidades inéditas no Sistema de Informação e 
Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) e que o prazo 
estabelecido não foi suficiente para a conclusão da operacionalização tecnológica da norma; 
 
RESOLVE, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO: 
 
Art. 1° O art. 36 da Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013, publicada no Diário 
Oficial da União, Edição n° 240, Seção 1, de 11 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 36. Esta Resolução entra em vigor em 1° de junho de 2014” 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° 
de março de 2014. 
 

Brasília, 28 de fevereiro de 2014. 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 48, Seção 1, de 12 de março de 2014. Ratificada na 28ª Reunião 
Plenária Ordinária do CAU/BR, de 13 e 14 de março de 2014.) 
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RESOLUÇÃO N° 75, DE 10 DE ABRIL DE 2014 

 
Dispõe sobre a indicação da responsabilidade 
técnica referente a projetos, obras e serviços no 
âmbito da Arquitetura e Urbanismo, em 
documentos, placas, peças publicitárias e outros 
elementos de comunicação. 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 29, realizada no dia 10 
de abril de 2014; 
 
Considerando o art. 14 da Lei n° 12.378, de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de o 
arquiteto e urbanista e da sociedade de prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo 
indicarem, em documentos, peças publicitárias, placas ou outros elementos de comunicação 
dirigidos a clientes, ao público em geral e ao CAU/UF, o responsável técnico por projetos, 
obras e serviços de Arquitetura e Urbanismo; 
  
Considerando o inciso VIII do art. 18 da Lei n° 12.378, de 2010, que considera infração 
disciplinar deixar de informar em documento ou peça de comunicação dirigida a cliente, ao 
público em geral, ao CAU/BR e aos CAU/UF, os dados exigidos nos termos dessa Lei; 
 
Considerando o art. 15 da Resolução CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013, que obriga a 
divulgação do nome e número de registro no CAU do autor de projetos, obras e serviços de 
Arquitetura e Urbanismo; e  
 
Considerando a necessidade de uniformizar e disciplinar a indicação de responsável técnico 
por projetos, obras e serviços no âmbito da Arquitetura e Urbanismo; 
 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1° A responsabilidade técnica por projetos, obras e serviços no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo deverá ser indicada mediante a informação dos seguintes dados:  
 
I - nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s); 
 
II - título profissional e número(s) de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU); 
 
III - atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s). 
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Parágrafo único.  As informações a que se referem os incisos deste artigo deverão ser 
expostas em caracteres claramente legíveis ao público destinatário da comunicação. 
 
Art. 2° A indicação de responsabilidade técnica a que se refere esta Resolução deverá ser 
feita, conforme o caso, em documentos, placas, peças publicitárias e outros elementos de 
comunicação, dirigidos aos clientes, ao público em geral e ao CAU. 
 
Art. 3° Para os fins desta Resolução, a indicação de responsabilidade técnica, que deve ser 
discreta e de caráter deontológico, é entendida como: 
 
I - um direito da sociedade à informação, de modo que esta possa se certificar de que os 
serviços técnicos são prestados por profissionais habilitados, providos de adequada 
formação e qualificação, capazes de prevenir qualquer tipo de risco à segurança, à saúde e 
ao bem-estar dos usuários e da vizinhança ou de dano ao meio ambiente; 
 
II - um mecanismo de aperfeiçoamento do exercício profissional e de fomento às boas 
práticas profissionais no âmbito da Arquitetura e Urbanismo; 
 
III - um direito do arquiteto e urbanista de ter reconhecida sua autoria ou responsabilidade 
por projeto, obra ou serviço no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, de modo a garantir-lhe 
os direitos autorais consignados pela legislação vigente. 

 
CAPÍTULO II 

DA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM DOCUMENTOS 
 

Art. 4° Em documentos oficiais que se vinculem a projetos, obras ou serviços no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo deverá(ão) ser indicado(s) o(s) responsável(is) técnico(s) 
correspondente(s), informando-se, além dos dados referidos nos incisos do art. 1° desta 
Resolução: 
 
I - número(s) do(s) CPF do(s) arquiteto(s) e urbanista(s); 
 
II - número(s) do(s) CNPJ da(s) pessoa(s) jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, se houver. 
 
Art. 5° É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a emissão do documento a 
obrigação de indicar o(s) responsável(is) técnico(s) por projetos, obras ou serviços no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo. 
 

CAPÍTULO III 
DA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM PLACAS 

 
Art. 6° No local de execução de obras, de montagens ou de serviços no âmbito da 
Arquitetura e Urbanismo deverão ser afixadas placas de identificação do exercício 
profissional, indicando os responsáveis técnicos pelas atividades desenvolvidas.  
 
§ 1° As placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local, desde o inicio até o 
término da obra, montagem ou serviço considerado.  
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§ 2° Para os fins do que dispõe o parágrafo anterior, será considerado término da obra, 
montagem ou serviço o ato de baixa do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
referente à atividade correspondente.  
 
Art. 7° Nas placas de que trata o artigo anterior, deverão ser informados: 
 
I - nome(s) do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) responsável(is) e, se houver, da(s) pessoa(s) 
jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, com identificação da(s) atividade(s) técnica(s) sob 
sua(s) respectiva(s) responsabilidade(s) e número(s) de RRT correspondente(s); 
 
II - título profissional e número(s) de registro no CAU; 
 
III - endereço, e-mail ou telefone do(s) arquiteto(s) e urbanista(s) ou da(s) pessoa(s) 
jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo. 
 
§ 1° Para os fins do que dispõe o inciso I deste artigo, na indicação de responsabilidade 
técnica poderá ser utilizado o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, ou 
pseudônimo ou nome fantasia, a critério do profissional ou da pessoa jurídica de Arquitetura 
e Urbanismo. 
 
§ 2° Uma mesma placa poderá conter a indicação de um ou mais arquitetos e urbanistas ou 
de pessoas jurídicas de Arquitetura e Urbanismo, definindo a(s) responsabilidade(s) 
técnica(s) que lhe(s) corresponde(m). 
 
§ 3° Uma mesma placa poderá conter a indicação de arquiteto(s) e urbanista(s), de pessoa(s) 
jurídica(s) de Arquitetura e Urbanismo, de profissional(is) e de pessoa(s) jurídica(s) de 
outra(s) profissão(ões) técnica(s) regulamentada(s) que realize(m) atividade(s) no mesmo 
endereço, definindo a(s) responsabilidade(s) técnica(s) que lhe(s) corresponde(m). 
 
§ 4° Poderá ser afixado na placa um selo adesivo específico, cujo arquivo eletrônico será 
disponibilizado no ambiente do arquiteto e urbanista no Sistema de Informação e 
Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), que conterá um código 
de barras bidimensional (QR Code), através do qual poderão ser acessados os dados do(s) 
RRT correspondente(s) à(s) atividade(s) realizada(s), dispensando que se mantenha no local 
via impressa do referido registro. 
 
Art. 8° A placa de identificação deverá ser afixada no local de execução da obra, montagem 
ou serviço no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, e ser visível e legível ao público. 
 
Art. 9° O fornecimento, a afixação e a manutenção da placa serão de exclusiva 
responsabilidade do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo 
responsável pelo projeto ou pela execução da obra, montagem ou serviço. 
 
Parágrafo único. Fica o proprietário do empreendimento ou seu representante legal 
obrigado a assegurar ao arquiteto e urbanista ou à pessoa jurídica de Arquitetura e 
Urbanismo de que trata o caput o direito de afixar a placa. 
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Art. 10. Caso o arquiteto e urbanista ou a pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo seja 
responsável por mais de uma atividade técnica no mesmo endereço, seus dados poderão ser 
inscritos uma única vez na placa, precedidos de indicação da relação dessas atividades. 

 
CAPÍTULO IV 

DA INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
E OUTROS ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

 
Art. 11. Na divulgação de projeto, obra ou serviço técnico no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo em jornais, revistas, televisão ou qualquer outro elemento de comunicação 
dirigida ao público em geral deverá conter: 
 
I - indicação do(s) responsável (is) técnico(s); 
 
II - título profissional e número(s) de registro no CAU; 
 
III - atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s). 
 
Art. 12. As informações concernentes à responsabilidade técnica de que trata o artigo 
anterior deverão ser expostas: 
 
I - utilizando-se caracteres de tamanho, no mínimo, igual ao da indicação das demais 
pessoas físicas – outros profissionais que integrem profissões regulamentadas – ou pessoas 
jurídicas – construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes financeiros – constantes da 
veiculação; 
 
II - utilizando-se logomarcas ou símbolos, se for o caso, de tamanho, no mínimo, igual ao dos 
referentes às demais pessoas físicas – outros profissionais que integrem profissões 
regulamentadas – ou pessoas jurídicas – construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes 
financeiros – constantes da veiculação.  
 
Art. 13. É da pessoa física ou jurídica que detiver o controle sobre a veiculação da peça 
publicitária ou qualquer outro elemento de comunicação a obrigação de indicar o(s) 
responsável(is) técnico(s) por projeto, obra ou serviço no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14. Constitui infração a esta Resolução, além do descumprimento de qualquer dos 
dispositivos contidos nos capítulos I a IV: 
 
I - indicar em documento, peça publicitária, placa ou outro elemento de comunicação, a 
responsabilidade por projeto, obra ou serviço no âmbito da Arquitetura e Urbanismo sem 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ou em discordância com tal 
registro; 
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II - omitir o nome de arquiteto e urbanista ou de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo 
que tenha participado de projeto, obra ou serviço no âmbito da Arquitetura e Urbanismo 
objeto da divulgação. 
 
Art. 15. Em caso de desobediência a esta Resolução caberá ao CAU/UF notificar o infrator, 
que ficará sujeito à multa prevista no art. 23 da Resolução CAU/BR n° 67, de 5 dezembro de 
2013. 
 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 10 de abril de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 79, Seção 1, de 28 de abril de 2014).  
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RESOLUÇÃO N° 76, DE 10 DE ABRIL DE 2014 
 

Aprova os Módulos II e III das Tabelas de 
Honorários de Serviços de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil.  

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 29, realizada no dia 10 
de abril de 2014; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Aprovar os seguintes Módulos das Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil, que constituem os Anexos desta Resolução: (1) 
 
Módulo II - Remuneração de Projetos e Serviços Diversos; 
 
Módulo III - Remuneração de Execução de Obras e Outras Atividades. 
 
Art. 2° A critério das entidades que compõem o Colegiado Permanente previsto no art. 154 
do Regimento Geral do CAU/BR (CEAU-CAU/BR) ou do Plenário do CAU/BR poderão ser 
realizados estudos para atualização periódica dos Módulos II e III aprovados na forma do art. 
1° desta Resolução.  
 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
(1) Os anexos Módulo II - Remuneração de Projetos e Serviços Diversos e Módulo III - 
Remuneração de Execução de Obras e Outras Atividades, das Tabelas de Honorários de 
Serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, serão publicados no sítio eletrônico do 
CAU/BR, endereço www.caubr.gov.br.  
 

Brasília, 10 de abril de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 

 
 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 79, Seção 1, de 28 de abril de 2014). 
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RESOLUÇÃO N° 78, DE 11 DE ABRIL DE 2014 

 
Altera a Resolução CAU/BR n° 33, de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 
186, Seção 1, de 25 de setembro de 2012, que 
adotou o Regimento Geral do CAU/BR. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas nos artigos 27 e 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 
3° e 9° do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 
2012, e de acordo com a deliberação adotada na 8ª Reunião Plenária Ampliada, realizada no 
dia 11 de abril de 2014; 
 
Considerando o disposto no art. 30, inciso IV do Regimento Geral do CAU/BR, no qual a 
Comissão Eleitoral Nacional é definida como comissão especial; 
 
Considerando que o art. 31 do Regimento Geral do CAU/BR estabelece que as comissões 
especiais deverão ser constituídas por conselheiros federais; 
 
Considerando o disposto no art. 36 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, segundo o 
qual é de três anos o mandato dos conselheiros do CAU/BR e dos CAU/UF, sendo permitida 
uma recondução; 
 
Considerando que a realização do processo eleitoral é fundamental para garantir o 
funcionamento 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); 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° O Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, publicada no Diário 
Oficial da União, Edição n° 186, Seção 1, de 25 de setembro de 2012, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
 

“Art. 31. ............................................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
 
§ 4° No caso da Comissão Eleitoral Nacional, da sua composição poderão 
participar, desde que regularmente registrados no CAU, arquitetos e 
urbanistas não conselheiros, e seu funcionamento será definido em 
Regulamento próprio”. 

 
Art. 2°  Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 
deverão promover, em seus respectivos regimentos, alteração compatível com a prevista no 
art. 1° desta Resolução, fazendo-o de modo a permitir sua aplicação no processo eleitoral a 
ocorrer no ano de 2014. 
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Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 11 de abril de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 79, Seção 1, de 28 de abril de 2014). 

   RESOLUÇÃO Nº 78/2014

   [ 397 ]



SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401/409 – CEP 70300-902 

Brasília, Distrito Federal | www.caubr.gov.br – atendimento@caubr.gov.br 

 
RESOLUÇÃO N° 79, DE 9 DE MAIO DE 2014 

   
 

Aprova Reprogramação do Plano de Ação e 
Orçamento do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da 
Federação (CAU/UF) que especifica, para o 
exercício de 2014, e dá outras providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 30, realizada nos dias 8 
e 9 de maio de 2014;  
  
 
RESOLVE:  
  
 
Art. 1° Aprovar a Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
dos Estados do Acre (CAU/AC), Amazonas (CAU/AM), Ceará (CAU/CE), do Distrito Federal 
(CAU/DF), Pará (CAU/PA), Paraíba (CAU/PB), Pernambuco (CAU/PE) e Piauí (CAU/PI) para o 
Exercício de 2014, na forma do resumo abaixo: 
 

CAU/AC - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 854.533,00 Despesa Corrente: 854.533,00 
Receita Capital: 258.612,00 Despesa Capital: 258.612,00 
TOTAL: 1.113.145,00 TOTAL: 1.113.145,00 
 

CAU/AM - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 881.526,00 Despesa Corrente: 881.526,00 
Receita Capital: 338.424,00 Despesa Capital: 338.424,00 
TOTAL: 1.219.950,00 TOTAL: 1.219.950,00 

 
CAU/CE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 922.659,00 Despesa Corrente: 922.659,00 
Receita Capital: 505.168,00 Despesa Capital: 505.168,00 
TOTAL: 1.427.827,00 TOTAL: 1.427.827,00 
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CAU/DF - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.708.000,00 Despesa Corrente: 1.708.000,00 
Receita Capital: 700.000,00 Despesa Capital: 700.000,00 
TOTAL: 2.408.000,00 TOTAL: 2.408.000,00 

 
CAU/PA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 1.012.058,00 Despesa Corrente: 1.012.058,00 
Receita Capital: 1.322.276,00 Despesa Capital: 1.322.276,00 
TOTAL: 2.334.334,00 TOTAL: 2.334.334,00 
 

CAU/PB - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.012.486,00 Despesa Corrente: 1.012.486,00 
Receita Capital: 565.915,00 Despesa Capital: 565.915,00 
TOTAL: 1.578.401,00 TOTAL: 1.578.401,00 
 

CAU/PE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.573.453,00 Despesa Corrente: 1.573.453,00 
Receita Capital: 967.440,00 Despesa Capital: 967.440,00 
TOTAL: 2.540.893,00 TOTAL: 2.540.893,00 
 

CAU/PI - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 848.750,00 Despesa Corrente: 848.750,00 
Receita Capital: 217.000,00 Despesa Capital: 217.000,00 
TOTAL: 1.065.750,00 TOTAL: 1.065.750,00 
 

CAU/BR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 26.718.647,00 Despesa Corrente: 27.452.516,00 
Receita Capital: 3.580.710,00 Despesa Capital: 2.846.841,00 
TOTAL: 30.299.357,00 TOTAL: 30.299.357,00 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
  

Brasília, 9 de maio de 2014. 
  
   

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 

(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 109, Seção 1, de 10 de junho de 2014). 
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RESOLUÇÃO N° 80, DE 23 DE MAIO DE 2014 

   
 

Aprova Reprogramação dos Planos de Ação e 
Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo das Unidades da Federação 
(CAU/UF) que especifica, para o exercício de 
2014, e dá outras providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Extraordinária n° 2, realizada no dia 
23 de maio de 2014;  
  
 
RESOLVE:  
  
 
Art. 1° Aprovar a Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados de Alagoas (CAU/AL), Amapá (CAU/AP), Bahia 
(CAU/BA), Goiás (CAU/GO), Maranhão (CAU/MA), Minas Gerais (CAU/MG), Mato Grosso do 
Sul (CAU/MS), Mato Grosso (CAU/MT), Paraná (CAU/PR), Rio de Janeiro (CAU/RJ), Rio 
Grande do Norte (CAU/RN), Rio Grande do Sul (CAU/RS), Rondônia (CAU/RO), Roraima 
(CAU/RR), Santa Catarina (CAU/SC), Sergipe (CAU/SE), São Paulo (CAU/SP) e Tocantins 
(CAU/TO) para o Exercício de 2014, na forma do resumo abaixo:  
 

CAU/AL - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 866.905,00 Despesa Corrente: 866.905,00 
Receita Capital: 596.111,00 Despesa Capital: 596.111,00 
TOTAL: 1.463.016,00 TOTAL: 1.463.016,00 
 

CAU/AP - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 837.843,00 Despesa Corrente: 774.843,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 63.000,00 
TOTAL: 837.843,00 TOTAL: 837.843,00 

 
CAU/BA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 2.121.825,00 Despesa Corrente: 2.121.825,00 
Receita Capital: 1.100.000,00 Despesa Capital: 1.100.000,00 
TOTAL: 3.221.825,00 TOTAL: 3.221.825,00 
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CAU/GO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 2.354.546,00 Despesa Corrente: 2.339.546,00 
Receita Capital: 2.183.589,00 Despesa Capital: 2.198.589,00 
TOTAL: 4.538.135,00 TOTAL: 4.538.135,00 
 

CAU/MA - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 865.792,00 Despesa Corrente: 865.792,00 
Receita Capital: 32.000,00 Despesa Capital: 32.000,00 
TOTAL: 897.792,00 TOTAL: 897.792,00 
 

CAU/MG - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 5.561.783,00 Despesa Corrente: 5.160.000,00 
Receita Capital: 1.438.217,00 Despesa Capital: 1.840.000,00 
TOTAL: 7.000.000,00 TOTAL: 7.000.000,00 
 

CAU/MS - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 2.100.000,00 Despesa Corrente: 2.100.000,00 
Receita Capital: 300.000,00 Despesa Capital: 300.000,00 
TOTAL: 2.400.000,00 TOTAL: 2.400.000,00 
 

CAU/MT - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 1.765.467,00 Despesa Corrente: 1.765.467,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 0,00 
TOTAL: 1.765.467,00 TOTAL: 1.765.467,00 
 

CAU/PR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 6.811.615,00 Despesa Corrente: 6.811.615,00 
Receita Capital: 6.967.339,00 Despesa Capital: 6.967.339,00 
TOTAL: 13.778.955,00 TOTAL: 13.778.955,00 
 

CAU/RJ - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 7.923.955,00 Despesa Corrente: 7.923.955,00 
Receita Capital: 7.261.243,00 Despesa Capital: 7.261.243,00 
TOTAL: 15.185.198,00 TOTAL: 15.185.198,00 
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CAU/RN - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 

RECEITAS R$ DESPESAS R$ 
Receita Corrente: 1.082.835,00 Despesa Corrente: 1.082.835,00 
Receita Capital: 736.191,00 Despesa Capital: 736.191,00 
TOTAL: 1.819.026,00 TOTAL: 1.819.026,00 
 

CAU/RS - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 9.761.522,00 Despesa Corrente: 9.761.522,00 
Receita Capital: 8.600.000,00 Despesa Capital: 8.600.000,00 
TOTAL: 18.361.522,00 TOTAL: 18.361.522,00 
 

CAU/RO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 845.631,00 Despesa Corrente: 775.566,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 70.065,00 
TOTAL: 845.631,00 TOTAL: 845.031,00 
 

CAU/RR - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 830.432,00 Despesa Corrente: 792.432,00 
Receita Capital: 0,00 Despesa Capital: 38.000,00 
TOTAL: 830.432,00 TOTAL: 830.432,00 
 

CAU/SC - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 4.271.914,00 Despesa Corrente: 4.271.914,00 
Receita Capital: 3.582.237,00 Despesa Capital: 3.582.237,00 
TOTAL: 7.854.152,00 TOTAL: 7.854.152,00 
 

CAU/SE - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 891.355,00 Despesa Corrente: 891.355,00 
Receita Capital: 210.811,00 Despesa Capital: 210.811,00 
TOTAL: 1.102.166,00 TOTAL: 1.102.166 
 

CAU/SP - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 26.210.829,00 Despesa Corrente: 26.210.829,00 
Receita Capital: 14.166.770,00 Despesa Capital: 14.166.770,00 
TOTAL: 40.377.599,00 TOTAL: 40.377.599,00 
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CAU/TO - REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2014 
RECEITAS R$ DESPESAS R$ 

Receita Corrente: 881.238,00 Despesa Corrente: 856.603,00 
Receita Capital: 443.321,00 Despesa Capital: 467.956,00 
TOTAL: 1.324.559,00 TOTAL: 1.324.559,00 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
  

Brasília, 23 de maio de 2014. 
  
   
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 109, Seção 1, de 10 de abril de 2014). 
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RESOLUÇÃO N° 81, DE 6 DE JUNHO DE 2014. 

 
Aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições 
de Conselheiros e respectivos Suplentes do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) 
e dá outras porvidências. 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 31, realizada nos dias 5 
e 6 de junho de 2014; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Aprovar, na forma dos Anexos desta Resolução: 
 
I - o Regulamento Eleitoral das Eleições de Conselheiros e respectivos Suplentes do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
das Unidades da Federação (CAU/UF) - Anexo I; e 
 
II - o Calendário Eleitoral das Eleições de 2014 - Anexo II. 
 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 6 de junho de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 

 
Nota: As íntegras do Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros e respectivos 
Suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) – ANEXO I, e do Calendário 
Eleitoral das Eleições de 2014 – ANEXO II estão publicadas no sítio eletrônico do CAU/BR, 
endereço eletrônico www.caubr.gov.br. 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 112, Seção 1, de 13 de junho de 2014) 
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RESOLUÇÃO N° 81, DE 6 DE JUNHO DE 2014 

ANEXO I - REGULAMENTO ELEITORAL 
 
 

Regulamento Eleitoral das Eleições de 
Conselheiros e respectivos Suplentes do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo das Unidades da Federação 
(CAU/UF). 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1° Este Regulamento Eleitoral disciplina as eleições de conselheiros e respectivos 
suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF). 
 
§ 1° Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) serão eleitos os 
conselheiros e respectivos suplentes representantes das Unidades da Federação e o 
conselheiro e respectivo suplente representantes das instituições de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo oficialmente reconhecidas, em conformidade com o art. 26 da Lei n° 12.378, de 
31 de dezembro de 2010. 
 
§ 2° Para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) 
serão eleitos os conselheiros e respectivos suplentes de acordo com as vagas disponíveis na 
forma do art. 32 da Lei n° 12. 378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
Art. 2° Os eleitos de acordo com este Regulamento Eleitoral cumprirão mandato de 3 (três) 
anos, que se iniciará em 1° de janeiro do ano posterior ao da eleição e se encerrará no dia 31 
de dezembro do terceiro ano subsequente ao da eleição. 
 
Art. 3° O processo eleitoral será instaurado por ato do Plenário do CAU/BR e será concluído 
com a homologação e a divulgação do resultado pelo Plenário do CAU/BR, conforme o 
calendário eleitoral também aprovado pelo Plenário do CAU/BR.  
 
Art. 4° A convocação para a eleição, em conformidade com o calendário eleitoral, será feita 
pela Comissão Eleitoral Nacional, mediante edital a ser publicado no Diário Oficial da União 
(DOU), no sítio eletrônico do CAU/BR e nos sítios eletrônicos dos CAU/UF. 
 
§ 1° As Comissões Eleitorais das Unidades da Federação (CE-UF) darão publicidade, nas 
respectivas jurisdições, ao edital de convocação da eleição, assim como aos demais 
elementos de divulgação necessários, com destaque no sítio eletrônico e nos locais públicos 
de avisos dos CAU/UF. 
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§ 2° A Comissão Eleitoral para escolha dos representantes das Instituições de Ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (CE-IE) dará publicidade do edital de convocação da eleição às 
instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecidas. 
 
Art. 5° As CE-UF e a CE-IE deverão manter, à disposição dos interessados, cópias de todas as 
normas e instruções que regulam o processo eleitoral, bem como dos modelos apropriados 
à sua operacionalização. 
 
Art. 6° O CAU/BR e os CAU/UF deverão prover dotação orçamentária para cobrir as despesas 
com o processo eleitoral, cabendo ao coordenador da respectiva comissão eleitoral iniciar o 
processo de realização dessas despesas, mediante deliberação de cada CAU. 
 

CAPÍTULO II 
DAS COMISSÕES ELEITORAIS 

 
Art. 7° O processo eleitoral de que trata este Regulamento Eleitoral será conduzido: 
 
I - por uma comissão eleitoral nacional (CEN), em âmbito nacional, composta por cinco 
arquitetos e urbanistas regularmente registrados e adimplentes com o CAU, a qual será 
coordenada por um integrante dentre eles escolhido;  
 
II - por uma comissão eleitoral para escolha dos representantes das instituições de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (CE-IE), composta por três arquitetos e urbanistas regularmente 
registrados e adimplentes com o CAU, a qual será coordenada por um integrante dentre eles 
escolhido;  
 
III - por comissões eleitorais das Unidades da Federação (CE-UF), no âmbito de cada Estado e 
do Distrito Federal, as quais serão compostas por três ou cinco arquitetos e urbanistas 
regulamente registrados e adimplentes com o CAU, a qual será coordenada por  um 
integrante dentre eles escolhido.    
 
Art. 8° Compete ao Plenário do CAU/BR a constituição da comissão eleitoral nacional (CEN) e 
da comissão eleitoral para escolha dos representantes das instituições de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo (CE-IE), e aos plenários dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 
das Unidades da Federação (CAU/UF) a constituição da respectiva comissão eleitoral da 
Unidade da Federação (CE-UF), no prazo definido no calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. A composição da CE-UF deverá ser comunicada à CEN pelo seu 
coordenador em data definida no calendário eleitoral.  
 

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS 

 
Art. 9° Somente poderão integrar as comissões eleitorais os arquitetos e urbanistas que, 
cumulativamente, satisfaçam os seguintes requisitos: 
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I - estejam regularmente inscritos e adimplentes com o CAU;  
 
II - não tenham sido condenados por infração ético-disciplinar, com decisão transitada em 
julgado, nos seis anos que antecedem o início do mandato em disputa; 
 
III - gozem de reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada; 
 
IV - contem com no mínimo 3 (três) anos de registro profissional. 
 
Parágrafo único. As atividades dos membros das comissões eleitorais não serão 
remuneradas, cabendo ao CAU/BR e aos CAU/UF responderem, na forma das normas 
próprias reguladoras dos deslocamentos a serviço, pelo custeio das despesas de 
deslocamento. 
 
Art. 10 Estão impedidos de integrarem as comissões eleitorais os candidatos, seus pais, 
irmãos, filhos, cônjuges, sócios, empregados ou seus procuradores e funcionários do CAU/BR 
e dos CAU/UF. 
 

SEÇÃO II 
DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL NACIONAL (CEN) 

 
Art. 11. Compete à Comissão Eleitoral Nacional: 
 
I - conduzir o processo eleitoral nacional; 
 
II - orientar todo o processo eleitoral; 
 
III - convocar as eleições e proceder à ampla divulgação de todo o processo eleitoral; 
 
IV - julgar os recursos interpostos contra as decisões das CE-UF e da CE-IE em todas as 
matérias relacionadas ao processo eleitoral; 
 
V - prestar esclarecimentos e tirar dúvidas com relação ao Regulamento Eleitoral, com vistas 
à plena execução do processo eleitoral; 
 
VI - atuar em âmbito nacional como órgão decisório, disciplinador, coordenador, consultivo 
e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do Regulamento 
Eleitoral e a legitimidade e regularidade do processo eleitoral; 
 
VII - elaborar os modelos de cédulas, de atas eleitorais, de decisões e de deliberações a 
serem adotados no processo eleitoral; 
 
VIII - manter o Plenário do CAU/BR informado do andamento do processo eleitoral; 
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IX - providenciar, com a participação das unidades operacionais do CAU/BR, os sistemas 
eletrônicos necessários à eleição, que será exclusivamente pela Rede Mundial de 
Computadores (Internet); 
 
X - providenciar os respectivos boletins de votação; 
 
XI - comunicar às CE-UF e à CE-IE as decisões da CEN; 
 
XII - consolidar o resultado da eleição; 
 
XIII - dar conhecimento do relatório final da eleição ao Plenário do CAU/BR. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo da obrigatoriedade de todas as unidades operacionais do 
CAU/BR prestarem assistência à CEN, o Presidente do CAU/BR providenciará: 
 
I - profissional de nível superior para atuar como assessor técnico da CEN;  
 
II - assessor jurídico para atender às demandas específicas do processo eleitoral; 
 
III - consultoria especializada para apoiar as ações da CEN; 
 
IV - sala exclusiva dotada de recursos tecnológicos suficientes, na sede do CAU/BR, para 
atender ao funcionamento da CEN e da CE-IE. 
 

SEÇÃO III 
DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS 

 INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CE-IE) 
 

Art. 12. Compete à Comissão Eleitoral para escolha dos representantes das Instituições de 
Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CE-IE): 
 
I - conduzir o processo eleitoral para escolha do conselheiro e respectivo suplente 
representantes das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo; 
 
II - propor um plano de divulgação da convocação das eleições e de todo o processo eleitoral 
a que se refere o inciso anterior; 
 
III - decidir sobre os requerimentos de registro de candidatura à vaga de conselheiro federal 
representante das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo e respectiva suplência; 
 
IV - negar o registro de candidatura em que faltarem as condições de elegibilidade ou que 
incorrerem nas situações de inelegibilidade; 
 
V - divulgar todos os atos referentes a registros de candidatura, impugnações, contestações 
e julgamentos; 
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VI - atuar como órgão decisório, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do 
processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do Regulamento Eleitoral e a 
legitimidade e a regularidade do processo eleitoral; 
 
VII - manter a comissão eleitoral nacional informada do andamento do processo eleitoral; 
 
VIII - julgar registros de candidaturas, impugnações e contestações. 
 

SEÇÃO IV 
DAS COMPETÊNCIAS DAS COMISSÕES ELEITORAIS 

DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (CE-UF) 
 
Art. 13 Compete às Comissões Eleitorais das Unidades da Federação (CE-UF):  
 
I - calcular o número de conselheiros dos plenários dos CAU/UF em atendimento ao § 1° do 
art. 32 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010; 
 
II - conduzir o processo eleitoral para escolha dos conselheiros e respectivos suplentes do 
CAU/BR e dos CAU/UF, no âmbito de suas jurisdições; 
 
III - propor um plano de divulgação da convocação das eleições e de todo o processo 
eleitoral; 
 
IV - decidir sobre os requerimentos de registro de candidatura às vagas de conselheiros 
federal e estaduais e respectivas suplências; 
 
V - negar o registro de candidatura em que faltarem as condições de elegibilidade ou que 
incorrerem nas situações de inelegibilidade; 
 
VI - divulgar todos os atos referentes a registros de candidatura, impugnações, contestações 
e julgamentos; 
 
VII - atuar no âmbito da Unidade da Federação como órgão decisório, disciplinador, 
coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o 
cumprimento do Regulamento Eleitoral e a legitimidade e a regularidade do processo 
eleitoral; 
 
VIII - manter a Comissão Eleitoral Nacional informada do andamento do processo eleitoral. 
 
IX - julgar registros de candidaturas, impugnações e contestações. 
 
Art. 14. Na primeira reunião das comissões eleitorais serão abertos os processos 
administrativos eleitorais no âmbito das respectivas competências, cujos autos conterão 
todo e qualquer documento e registro pertinente à eleição, cronologicamente ordenados, 
com as suas páginas numeradas e rubricadas. 
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§ 1° Os autos dos processos administrativos eleitorais serão iniciados pelo termo de abertura 
e finalizados pelo termo de encerramento, conforme os modelos a serem aprovados pela 
comissão eleitoral nacional. 
 
§ 2° É vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais dos processos 
administrativos eleitorais, em qualquer hipótese.  
 

CAPÍTULO III 
DAS CANDIDATURAS 

 
SEÇÃO I 

DAS CANDIDATURAS DE CONSELHEIROS FEDERAIS REPRESENTANTES DAS UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO E DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL E RESPECTIVOS 

SUPLENTES 
 
Art. 15. As candidaturas serão inscritas por chapas, as quais conterão os nomes dos 
candidatos às vagas de conselheiro federal e de conselheiros estaduais ou distritais e dos 
respectivos suplentes.  
 
§ 1° Às candidaturas para suplentes serão explicitadas as titularidades correspondentes. 
 
§ 2° As chapas somente serão registradas se contiverem o número previsto de candidatos às 
vagas de conselheiros e respectivos suplentes, na forma do art. 32, § 1° da Lei n° 12.378, de 
31 de dezembro de 2010. 
 
Art. 16. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos de elegibilidade: 
 
I - estar inscrito e adimplente com o CAU na data correspondente ao último dia para o 
registro de candidatura previsto no calendário eleitoral; 
 
II - estar em pleno gozo dos direitos civis brasileiros conforme a legislação em vigor;  
 
III - pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da Federação em que esteja se candidatando; 
 
IV - declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos 
tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
decorrentes de sentença ou decisão transitada em julgado; 
 
V - declarar não estar no período de cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar 
decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU. 
 
Art. 17. É inelegível o candidato que: 
 
I - integrar no mesmo pleito mais de uma chapa; 
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II - concorrer simultaneamente no mesmo pleito a mais de um dos cargos de conselheiro ou 
suplente no CAU/BR e nos CAU/UF; 
 
III - integrar ou tiver integrado a comissão eleitoral nacional ou qualquer das comissões 
eleitorais das Unidades da Federação do mesmo processo eleitoral; 
 
IV - na condição de dirigente de conselho, responsável pelas respectivas contas, tiver suas 
contas rejeitadas pelo plenário do CAU/BR, com trânsito em julgado nos últimos três anos; 
 
V - for declarado administrador improbo pelos tribunais de contas da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou de Municípios ou por órgão do Poder Judiciário em razão do exercício de 
qualquer cargo ou função pública nos últimos cinco anos; 
 
VI - ter perdido, nos termos do art. 36, § 2° da Lei n° 12.378, de 2010, o mandato de 
conselheiro do CAU/BR ou de CAU/UF, inclusive na condição de suplente; 
 
VII - estiver no exercício de emprego ou função remunerada no CAU/BR ou nos CAU/UF, 
salvo se licenciado, sem remuneração, em prazo não inferior a 3 (três) meses antes do dia 
das eleições. 
 
Art. 18. O pedido de registro de candidatura da chapa deverá ser feito nos prazos previstos 
no calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. O pedido de registro de candidatura de chapa deverá ser protocolizado no 
período previsto no calendário eleitoral, no horário das 08h00 (oito horas) às 18h00 (dezoito 
horas), hora local da Unidade da Federação do registro da candidatura.  
 
Art. 19. O pedido de registro de candidatura da chapa será feito por meio de requerimento 
junto ao Sistema de Informação e Comunicação específico do processo eleitoral, dirigido à 
CE-UF do respectivo CAU/UF, por um dos integrantes da chapa, o qual será, para todos os 
fins, o responsável pelo registro da candidatura.  
 
Parágrafo único. O requerimento de registro de candidatura de chapa será instruído, 
obrigatoriamente, com as seguintes peças: 
 
I - lista dos integrantes da chapa;  
 
II - declaração dos integrantes da chapa, conforme modelo a ser aprovado pela comissão 
eleitoral nacional (CEN); 
 
III - cópias das carteiras de identidade profissional dos integrantes da chapa ou certidão 
fornecida pelo CAU; 
 
IV - proposta de trabalho da chapa requerente da inscrição. 
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Art. 20. Os CAU/UF receberão, por meio do seu sistema de protocolo, o requerimento e a 
documentação referida no art. 19 deste Regulamento Eleitoral e os encaminharão à CE-UF. 
 
§ 1° O sistema de informação emitirá um protocolo do pedido de registro de candidatura.  
 
§ 2° Encerrado o prazo para o pedido de registro de candidatura, a CE-UF deve publicar a 
relação dos requerimentos apresentados, abrindo-se o prazo para apresentação de 
impugnação. 
 

SEÇÃO II 
DAS CANDIDATURAS DE CONSELHEIRO FEDERAL E SUPLENTE REPRESENTANTES  

DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 
Art. 21. As candidaturas serão inscritas com os nomes dos candidatos às vagas de 
conselheiro e respectivo suplente representantes das instituições de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
Parágrafo único. Os candidatos a conselheiro e respectivo suplente de que trata este artigo 
poderão estar vinculados a distintas instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo. 
 
Art. 22. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
I - estar inscrito e adimplente com o CAU na data correspondente ao último dia para o 
registro de candidatura previsto no calendário eleitoral; 
 
II - manter vínculo docente com instituição de ensino superior no respectivo curso de 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
III - estar em pleno gozo dos direitos civis brasileiros conforme a legislação em vigor;  
 
IV - declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos 
tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
decorrentes de sentença ou decisão transitada em julgado; 
 
V - declarar não estar no período de cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar 
decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU; 
 
Art. 23. É inelegível o candidato que: 
 
I - pleitear mais de uma inscrição; 
 
II - concorrer simultaneamente a mais de um dos cargos de conselheiro ou suplente de 
conselheiro no CAU/BR e nos CAU/UF; 
 
III - integrar ou tiver integrado a comissão eleitoral nacional ou qualquer das comissões 
eleitorais das Unidades da Federação do mesmo processo eleitoral; 
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IV - na condição de dirigente de conselho, responsável pelas respectivas contas, tiver suas 
contas rejeitadas pelo plenário do CAU/BR, com trânsito em julgado nos últimos três anos; 
 
V - for declarado administrador improbo pelos tribunais de contas da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou de Municípios ou por órgão do Poder Judiciário em razão do exercício de 
qualquer cargo ou função pública nos últimos cinco anos;  
 
VI - ter perdido, nos termos do art. 36, § 2° da Lei n° 12.378, de 2010, o mandato de 
conselheiro do CAU/BR ou de CAU/UF, inclusive na condição de suplente; 
 
VII - estiver no exercício de emprego ou função remunerada no CAU/BR ou nos CAU/UF, 
salvo se licenciado, sem remuneração, em prazo não inferior a 3 (três) meses antes do dia 
das eleições. 
 
Art. 24. O pedido de registro de candidatura deverá ser feito nos prazos previstos no 
calendário eleitoral.  
 
Parágrafo único. O pedido de registro de candidatura deverá ser protocolizado no período 
previsto no calendário eleitoral, no horário das 08h00 (oito horas) às 18h00 (dezoito horas), 
hora oficial de Brasília.  
 
Art. 25. O pedido de registro de candidatura para representantes das instituições de ensino 
de Arquitetura e Urbanismo será feito por meio de requerimento junto ao Sistema de 
Informação e Comunicação específico do processo eleitoral, dirigido à comissão eleitoral 
para representante das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo (CE-IE) pelo 
candidato a conselheiro titular, o qual será, para todos os efeitos, o responsável pelo 
registro da candidatura. 
 
Parágrafo único. O requerimento de registro de candidatura será instruído, 
obrigatoriamente, com as seguintes informações ou peças: 
 
I - nome dos candidatos;  
 
II - declaração dos candidatos, conforme modelo a ser aprovado pela comissão eleitoral 
nacional (CEN); 
 
III - cópias das carteiras de identidade profissional dos candidatos ou certidão fornecida pelo 
CAU; 
 
IV - proposta de trabalho dos candidatos. 
 
V - carta de anuência das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo às quais se 
vinculam os candidatos a conselheiro e suplente de conselheiro, conforme modelo a ser 
aprovado pela comissão eleitoral nacional (CEN). 
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Art. 26. O CAU/BR receberá, por meio do seu sistema de protocolo, o requerimento e a 
documentação referida no art. 25 deste Regulamento Eleitoral e os encaminhará à CE-IE. 
 
§ 1° O sistema de informação emitirá um protocolo do pedido de registro de candidatura.  
 
§ 2° Encerrado o prazo para o pedido de registro de candidatura, a CE-IE enviará a relação dos 
requerimentos apresentados à CEN para publicação, abrindo-se o prazo para apresentação de 
impugnação de registro da candidatura, que deverá ser encaminhada à CE-IE. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 
 

SEÇÃO I 
DAS IMPUGNAÇÕES 

 
 

Art. 27. Qualquer eleitor poderá impugnar o registro de candidatura, mediante documento 
assinado, protocolado no Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), dirigido à CE-UF ou à CE-IE, nos prazos estabelecidos no 
calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. Encerrados os prazos para impugnação, a CE-UF e a CE-IE deverão publicar 
os extratos das impugnações e notificar o responsável pela candidatura impugnada, por 
meio eletrônico, abrindo-se o prazo para contestações de impugnações, regularização e/ou 
substituição de candidatos.  
 
Art. 28. O responsável pela candidatura impugnada terá o prazo estabelecido no calendário 
eleitoral para protocolar a defesa ou promover a regularização, inclusive com substituição 
de candidatos. 
 
Parágrafo único. No caso da eleição para representante das instituições de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo, depois de requerido o registro da candidatura somente será 
admitida a substituição do candidato a suplente de conselheiro. 
 
Art. 29. As CE-UF e a CE-IE julgarão os registros de candidatura, impugnações e contestações 
no prazo determinado no calendário eleitoral. 
 
Art. 30. O registro da chapa só será deferido se dela constarem candidatos correspondentes 
à totalidade das vagas disponíveis.  
 
Art. 31. Após o julgamento dos registros de candidaturas, impugnações e contestações, será 
publicado o extrato das decisões adotadas pela CE-UF e pela CE-IE. 
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SEÇÃO II 
DO RECURSO CONTRA DECISÕES DAS COMISSÕES ELEITORAIS DAS UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO E DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
Art. 32. Os recursos contra decisões das CE-UF e da CE-IE relacionadas a candidaturas e 
impugnações serão interpostos à CEN por intermédio da comissão eleitoral que proferiu a 
decisão, no prazo estabelecido no calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. Encerrado o prazo para recurso de que trata o caput deste artigo, a CE-UF 
ou a CE-IE deverá publicar o extrato dos recursos, abrindo-se o prazo para as contrarrazões 
aos recursos interpostos. 
 
Art. 33. A CEN julgará os recursos contra decisão da CE-UF no prazo definido no calendário 
eleitoral. 
 
§ 1° Das decisões da CEN não caberão recursos. 
 
§ 2° A CEN comunicará à CE-UF ou à CE-IE as suas decisões relacionadas aos recursos 
interpostos. 

 
CAPÍTULO V 

DOS ATOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS ELEIÇÕES 
 

SEÇÃO I 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 34. As eleições deverão ocorrer no prazo previsto no calendário eleitoral. 

 
SEÇÃO II 

DA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES 
  

Art. 35. O CAU/BR e os CAU/UF, no âmbito de suas jurisdições, adotarão planos de 
divulgação do processo eleitoral previamente elaborados pelas comissões eleitorais, visando 
promover a mais ampla participação dos profissionais nas eleições, respeitadas as 
disponibilidades orçamentárias. 
 
Art. 36. A lista das chapas que tiverem seus registros deferidos, assim como das 
candidaturas deferidas para representantes das instituições de ensino de Arquitetura e 
Urbanismo, serão mantidas no sítio eletrônico do respectivo CAU/UF e do CAU/BR até a 
conclusão da eleição, o que se dará com a posse dos eleitos. 
 
§ 1° Por solicitação da CE-UF o CAU/UF deverá encaminhar, a todos os eleitores constantes 
de seu cadastro, mensagem eletrônica contendo a lista mencionada no caput deste artigo, 
bem como o endereço do sítio eletrônico para a eleição no respectivo CAU/UF. 
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§ 2° Por solicitação da CE-IE o CAU/BR deverá encaminhar, a todas as instituições de ensino 
de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecidas, mensagem eletrônica contendo a 
lista das candidaturas deferidas para representantes das instituições de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo mencionada no caput deste artigo, bem como o endereço do sítio 
eletrônico para a eleição. 
 
Art. 37. A comissão eleitoral da Unidade da Federação deverá divulgar, no sítio eletrônico do 
respectivo CAU/UF, fotos dos candidatos, síntese de seus respectivos currículos e o plano de 
trabalho da candidatura. 
 
Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, as chapas poderão encaminhar à 
CE-UF uma mensagem eleitoral eletrônica, que deverá ser enviada aos eleitores que 
integrarem o colégio eleitoral da Unidade da Federação do respectivo CAU/UF.  
 
Art. 38. Os responsáveis pela candidatura a representante das instituições de ensino de 
Arquitetura e Urbanismo poderão encaminhar à CE-IE uma mensagem eleitoral eletrônica, 
que deverá ser enviada às instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo que integrarem 
o colégio eleitoral. 
 
Art. 39. As mensagens de que tratam os artigos 37 e 38 poderão conter imagens e textos, 
com no máximo 10 (dez) Megabytes (MB).   
 

SEÇÃO III 
DA PROPAGANDA ELEITORAL 

 
Art. 40. As candidaturas inscritas poderão utilizar propaganda publicitária apenas por meio 
de mídias eletrônicas via Rede Mundial de Computadores (Internet), vedado o anonimato. 

 
CAPITULO VI 

DAS CONDUTAS VEDADAS DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL 
AOS CANDIDATOS COM MANDATO EM CURSO 

 
Art. 41. São proibidas aos candidatos com mandato em curso e que estejam no exercício de 
cargo de presidente, vice-presidente e de diretor do CAU/BR e dos CAU/UF, e também aos 
cargos que a estes se equiparem, as seguintes condutas: 
 
I - ceder ou usar, em benefício de candidato ou chapa, bens móveis ou imóveis de 
propriedade ou em uso do CAU/BR ou de CAU/UF; 
 
II - usar materiais ou serviços, custeados pelo CAU/BR ou pelos CAU/UF, que excedam as 
prerrogativas consignadas nos seus regimentos e normas e neste Regulamento Eleitoral; 
 
III - ceder empregado do CAU/BR ou de CAU/UF, ou usar de seus serviços, para comitês de 
campanha eleitoral de candidato ou chapa, durante o horário de expediente normal, salvo 
se o empregado estiver licenciado sem remuneração; 
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IV - fazer ou permitir uso promocional de bens e serviços, custeados ou subvencionados pelo 
CAU/BR ou pelos CAU/UF, em favor de candidato ou chapa; 
 
V - nos três meses que antecedem o pleito: 
 
a - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir ou demitir sem justa causa empregado 
do CAU/BR ou de CAU/UF na circunscrição do pleito, ressalvados: 
 
1) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele 
prazo; 
 
2) a contratação do pessoal essencial à instalação e funcionamento do processo eleitoral de 
que trata este Regulamento Eleitoral, com prévia e expressa autorização do plenário do 
respectivo CAU; 
 
b) autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas do 
CAU/BR ou dos CAU/UF, exceto a contratação de serviços essenciais à instalação e 
funcionamento do processo eleitoral de que trata este Regulamento Eleitoral, com prévia e 
expressa autorização do plenário do respectivo CAU. 
 
Parágrafo único. Os impedimentos contidos neste artigo não se aplicam às atividades e 
programas de trabalho que envolvam manifestações públicas, seminários, cursos e palestras 
sobre assuntos relacionados diretamente as funções técnicas, administrativas e de 
divulgação das rotinas profissionais do CAU/BR e dos CAU/UF. 
 

CAPÍTULO VII 
DA REPRESENTAÇÃO CONTRA IRREGULARIDADES  

NO PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 42. Qualquer eleitor poderá representar, à CE-UF ou à CE-IE, por meio do Sistema de 
Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), relatando 
fatos, provas ou indícios de irregularidades no processo eleitoral. 
 
§ 1° O coordenador da CE-UF ou da CE-IE, por meio do SICCAU, até a proclamação do 
resultado da eleição deverá instaurar processo administrativo e notificar o responsável pela 
candidatura representada, para que protocole defesa, no prazo de 3 (três) dias do 
recebimento da notificação, acompanhada de documentação e, se necessário, do rol de 
testemunhas. 
 
§ 2° O coordenador da CE-UF ou da CE-IE, se entender procedente a representação, ainda 
que em juízo de avaliação preliminar, deverá determinar a suspensão ou correção das 
irregularidades denunciadas. 
 
§ 3° A CE-UF ou a CE-IE decidirá sobre a representação, em até 3 (três) dias, quando 
notificará os interessados e divulgará a decisão. 
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Art. 43. A decisão que julgar procedente a representação conterá, também, as providências 
corretivas que devam ser adotadas para a regularização da situação, que poderá 
contemplar, inclusive, a cassação do registro da candidatura. 
 
§ 1° Se a providência determinada contemplar a cassação do registro da candidatura e esta 
ocorrer após a eleição, será decretada a anulação dos votos e a perda do mandato. 
 
§ 2° Se a anulação atingir mais da metade dos votos será também anulada a eleição e outra 
será convocada. 
 
§ 3° No caso em que a anulação não atinja a metade dos votos, a eleição será mantida, 
declarando-se eleita a chapa seguinte na ordem crescente de votos obtidos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS COLÉGIOS ELEITORAIS 

 
SEÇÃO I 

DAS ELEIÇÕES DE CONSELHEIROS DO CAU/ BR E DOS CAU/UF E RESPECTIVOS SUPLENTES 
 

Art. 44. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com registro no 
CAU, residentes em cada Unidade da Federação e que constem no cadastro do SICCAU até 3 
(três) dias antes da eleição.  
 
Art. 45. O voto será obrigatório e será exercido diretamente pelo arquiteto e urbanista do 
colégio eleitoral previsto no artigo anterior. 
 
Parágrafo único. O voto será facultativo para aqueles com 70 (setenta) anos ou mais de 
idade.  
 

SEÇÃO II 
DAS ELEIÇÕES DE CONSELHEIRO FEDERAL REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES  

DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E RESPECTIVO SUPLENTE 
 
Art. 46. O colégio eleitoral será formado pelos delegados eleitores que representarão as 
instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo oficialmente reconhecidas. 
 
§ 1° Cada instituição de ensino a que se refere o caput deste artigo indicará apenas um 
delegado eleitor para compor o colégio eleitoral. 
 
§ 2° A CE-IE solicitará que o coordenador do curso das  instituições de ensino de Arquitetura 
e Urbanismo oficialmente reconhecidas indiquem os seus respectivos delegados eleitores 
para compor o colégio eleitoral. 
 
§ 3° Os delegados eleitores das instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo deverão 
atender aos seguintes requisitos: 
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a) ter registro ativo no CAU; 
 
b) manter vínculo docente com a instituição de ensino de Arquitetura e Urbanismo 
representada; 
 
c) declarar concordância com a representação, conforme o modelo a ser definido pela CE-IE. 
 
Art. 47. O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo delegado eleitor 
representante da instituição de ensino de Arquitetura e Urbanismo no colégio eleitoral.  

 
SEÇÃO III 

DA VOTAÇÃO 
 
Art. 48. Os arquitetos e urbanistas eleitores acessarão o ambiente de votação com o mesmo 
usuário do SICCAU. 
 
Art. 49. O arquiteto e urbanista eleitor que deixar de votar deverá justificar a falta à votação 
via SICCAU. 
 
Parágrafo único. Na falta de justificativa após decorridos 90 (noventa) dias da data da 
eleição, o arquiteto e urbanista eleitor passa a ser devedor da multa equivalente a 1 (uma) 
vez o valor da anuidade prevista nos termos do art. 19, inciso IV da Lei n° 12.378, de 2010. 
 
Art. 50. A eleição será realizada exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores 
(Internet), por meio de sistema de informação específico, não sendo, em nenhuma hipótese, 
admitido outro tipo de sufrágio. 
 
§ 1° A cédula eleitoral poderá ser acessada pelos arquitetos e urbanistas eleitores no dia da 
eleição, a partir da 00h00 (zero hora) até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos), hora de Brasília. 
 
§ 2° O voto será: 
 
I - válido, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma 
identificação de candidatura regularmente registrada; 
 
II - nulo, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com uma 
identificação de candidatura sem registro regular; 
 
III - em branco, se o eleitor deixar de preencher o campo de votação da cédula eleitoral. 
 
§ 3° A cédula eleitoral: 
 
I - apresentará ao eleitor a candidatura selecionada, assim que sua identificação for 
preenchida no campo de votação, exibindo, conforme o caso, os nomes dos candidatos na 
ordem em que foram inscritos; 
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II - permitirá que o preenchimento do campo de votação possa ser corrigido pelo eleitor; 
 
III - informará ao eleitor que o voto escolhido será nulo, assim que uma identificação de uma 
candidatura não registrada for preenchida no campo de votação;  
 
IV - informará ao eleitor que o voto será considerado em branco, ao ser acionado o comando 
de confirmação sem o preenchimento do campo de votação.  
 
§ 4° O acionamento do comando de confirmação, sem a correção ou preenchimento do 
campo de votação, encerrará a participação do eleitor, que terá validado, anulado ou 
deixado em branco o seu voto, conforme o caso.  
 
§ 5° O sistema de votação incluirá a possibilidade de impressão de comprovante de votação.  
 
Art. 51. O CAU/BR providenciará a contratação de empresa especializada para promover 
auditoria no ambiente eletrônico de votação antes, durante e após a eleição. 
 
Parágrafo único. Quando solicitado pelos representantes das candidaturas registradas, a 
empresa contratada disponibilizará relatórios sintéticos do processo eleitoral. 
 
Art. 52. Após a votação, a cédula eleitoral permitirá a impressão de relação dos votantes e 
não votantes em cada Estado e no Distrito Federal, que será anexada ao processo 
administrativo eleitoral pela comissão eleitoral de cada Unidade da Federação. 
 
 

CAPÍTULO IX  
DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO  

 
 
Art. 53. Serão considerados eleitos os candidatos a conselheiro federal e respectivo suplente 
que integrarem a chapa que obtiver o maior número de voto. 
 
Art. 54. O conselheiro federal e respectivo suplente representantes das instituições de 
ensino de Arquitetura e Urbanismo serão eleitos por maioria simples. 
 
Art. 55. Nos CAU/UF será assegurada a representação proporcional das chapas concorrentes 
que obtiverem quantidade de votos igual ou superior ao número de votos válidos, em cada 
Estado ou no Distrito Federal, dividido pelo respectivo número de Conselheiros, definido na 
forma do art. 32, § 1° da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010.  
 
§ 1° No cálculo da proporcionalidade prevista no caput deste artigo, a fração igual ou maior 
do que 0,5 (cinco décimos) será arredondada para o número inteiro imediatamente superior 
e as frações menores do que 0,5 (cinco décimos) serão arredondadas para o número inteiro 
imediatamente inferior.  
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§ 2° Na aplicação da proporcionalidade prevista no caput deste artigo prevalecerá a ordem, do 
primeiro ao último nome, dos candidatos a conselheiros inscritos em cada uma das chapas 
concorrentes, saindo os últimos das chapas mais votadas e entrando os primeiros das chapas 
menos votadas até que se complete a quantidade de membros do respectivo CAU/UF.  
 
Art. 56. Os resultados da eleição deverão ser anunciados pela comissão eleitoral nacional 
nos prazos e condições previstos no calendário eleitoral. 
 
Art. 57. Os recursos e impugnações contra o resultado das eleições deverão ser protocolados 
junto às CE-UF ou à CE-IE, conforme o caso, no prazo estabelecido no calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. A CE-UF ou a CE-IE, conforme o caso, divulgará o extrato dos pedidos de 
impugnações no prazo definido no calendário eleitoral e abrirá prazo para os interessados 
apresentarem as contrarrazões. 
 
Art. 58. A CE-UF ou a CE-IE, conforme o caso, julgará os pedidos de impugnações das 
eleições e contestações no prazo determinado no calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único. A CE-UF ou a CE-IE, conforme o caso, divulgará o resultado do julgamento 
dos pedidos de impugnação. 
 
Art. 59. O recurso contra as decisões da CE-UF ou da CE-IE relacionadas ao resultado das 
eleições será interposto, perante a comissão que proferiu a decisão, no prazo estabelecido 
no calendário eleitoral. 
 
§ 1° Encerrado o prazo para o recurso de que trata o caput deste artigo, a CE-UF ou a CE-IE 
que tiver proferido a decisão recorrida publicará o extrato dos recursos, abrindo-se o prazo 
para as contrarrazões aos recursos interpostos. 
 
§ 2° Apresentadas as contrarrazões recursais, ou decorrido o prazo para a apresentação 
destas, a CE-UF ou a CE-IE, conforme o caso, encaminhará o recurso à CEN. 
 
Art. 60. A CEN julgará os recursos contra as decisões das CE-UF ou da CE-IE relacionadas ao 
resultado das eleições no prazo definido no calendário eleitoral. 
 
§ 1° Das decisões da CEN não caberão recursos. 
 
§ 2° A CEN comunicará às CE-UF ou à CE-IE as suas decisões relacionadas aos recursos 
interpostos. 
 
Art. 61. Concluído o processo eleitoral, as CE-UF e a CE-IE encerrarão o processo 
administrativo eleitoral e expedirão os diplomas aos eleitos, respeitando o modelo a ser 
aprovado pela comissão eleitoral nacional. 
 
Parágrafo único. O eleito somente tomará posse se houver sido diplomado. 
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Art. 62. Os eleitos tomarão posse perante o plenário do CAU/BR ou perante os plenários dos 
respectivos CAU/UF, conforme o caso. 

 
CAPÍTULO X  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 63. Os casos omissos neste Regulamento Eleitoral serão examinados e decididos pela 
comissão eleitoral nacional. 
 
Art. 64. Toda solicitação ou inserção de documento eletrônico no SICCAU referente ao 
processo eleitoral deverá ser feita mediante assinatura digital ou com usuário e senha de 
acesso ao SICCAU. 
 
Art. 65. A comissão eleitoral nacional promoverá os ajustes que se fizerem necessários no 
calendário eleitoral aprovado na forma deste Regulamento Eleitoral, com vistas a permitir a 
realização do pleito, submetendo suas deliberações ao Plenário do CAU/BR. 
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RESOLUÇÃO N° 81, DE 6 DE JUNHO DE 2014 
ANEXO II - CALENDÁRIO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2014 

 
FASE AGENTE PRAZO 

Aprovação do Regulamento Eleitoral e 
constituição da CEN e da CE-IE 

CAU/BR Reunião Plenária Ordinária de 
junho de 2014 

Publicação da Resolução e do 
Regulamento Eleitoral no DOU e nos sítios 
eletrônicos do CAU/BR e dos CAU/UF* 

CAU/BR e 
CAU/UF 

Até 13 de junho de 2014 

Aprovação da constituição das CE-UF pelos 
Plenários dos CAU/UF 

CAU/UF De 16 de junho a 15 de julho 
de 2014 

Data considerada para o cálculo do 
número de conselheiros dos Plenários dos 
CAU/UF (Art. 32 da Lei 12.378/2010) 

CAU/UF 15 de julho de 2014 

Data limite para envio de correspondência 
às IES para a indicação de delegados 
eleitores 

CE-IE 15 de julho de 2014 

Comunicação à CEN das composições das 
CE-UF 

CAU/UF Até o dia 18 de julho de 2014 

Comunicação à CEN do cálculo do número 
de conselheiros do Plenário de cada 
CAU/UF 

CE-UF Até o dia 28 de julho de 2014 

Publicação do edital de convocação 
eleitoral em DOU e nos sítios eletrônicos 
do CAU/BR e dos CAU/UF 

CEN-CAU/BR Dia 4 de agosto de 2014 

Data limite para envio de indicações de 
delegados eleitores das IES 

IES Dia 1° de setembro de 2014 

Divulgação prévia do colégio eleitoral das 
IES 

CE-IE Dia 2 de setembro de 2014 

Data limite para recebimento de recurso 
contra a composição do colégio eleitoral 
das IES 

Interessados Dia 5 de setembro de 2014 

Data limite para contrarrazões de recurso 
contra a composição do colégio eleitoral 
das IES 

Interessados Dia 9 de setembro de 2014 

Data limite para julgamento de recurso 
contra a composição do colégio eleitoral 
das IES 

CEN Dia 12 de setembro de 2014 

Qualificação do colégio eleitoral das IES CE-IE Dia 16 de setembro de 2014 

Período de requerimento de registro de 
candidatura 

Chapas De 8 a 19 de setembro de 2014 

Divulgação dos requerimentos de registros 
de candidatura apresentados 

CE-UF e 
CE-IE 

22 de setembro de 2014 
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Início da campanha e propaganda 
eleitorais 

Candidaturas 23 de setembro de 2014 

Impugnação de registros de candidaturas Interessados  24 de setembro de 2014 

Divulgação dos extratos de impugnações CE-UF e  
CE-IE 

25 de setembro de 2014 

Contestações de impugnações, 
regularização e/ou substituição de 
candidatos. 

Interessados 29 de setembro de 2014 

Julgamento de registros de candidaturas, 
impugnações e contestações. 

CE-UF e 
CE-IE 

De 1° a 3 de outubro de 2014  

Divulgação dos extratos de julgamento e 
candidaturas deferidas e indeferidas pela 
CE-UF e pela CE-IE 

 
CE-UF e 

CE-IE 
 

3 de outubro de 2014 

Divulgação prévia dos colégios eleitorais CEN 3 de outubro de 2014 

Recurso contra candidaturas deferidas e 
indeferidas dirigido à CEN 

Interessados 6 de outubro de 2014 

Divulgação dos recursos contra decisões 
relacionadas a candidaturas e 
impugnações 

CE-UF e 
CE-IE 

7 de outubro de 2014 

Contrarrazões aos recursos interpostos Interessados 9 de outubro de 2014 

Julgamento dos recursos contra decisões 
da CE-UF 

CEN 13 de outubro de 2014 

Comunicação à CE-UF das decisões da CEN CEN 14 de outubro de 2014 

Divulgação dos resultados do julgamento 
das candidaturas registradas e indeferidas 

CE-UF e  
CE-IE 

17 de outubro de 2014 

Qualificação do Colégio Eleitoral  CEN 3 de novembro de 2014 

ELEIÇÃO Colégio 
Eleitoral 

5 de novembro de 2014 

Publicação do resultado da eleição nos 
sítios eletrônicos do CAU/BR e dos 
CAU/UF 

CEN 7 de novembro de 2014 

Impugnação do resultado das eleições Interessados 10 de novembro de 2014 

Divulgação dos extratos de impugnações 
do resultado das eleições nos  sítios 
eletrônicos do CAU/BR e dos CAU/UF 

CE-UF ou 
CE-IE 

11 de novembro de 2014 

Contestações de impugnações Interessados 13 de novembro de 2014 
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Julgamento das impugnações das eleições 
e contestações 

CE-UF ou 
CE-IE 

De 14 a 16 de novembro de 
2014 

Divulgação do resultado do julgamento 
das impugnações 

CE-UF ou 
CE-IE 

17 de novembro de 2014 

Recursos à CEN contra a Decisão da CE-UF 
ou da CE-IE 

Interessados 20 de novembro de 2014 

Divulgação dos extratos dos recursos 
contra decisões da CE-UF ou da CE-IE 

CE-UF ou 
CE-IE 

21 de novembro de 2014 

Contrarrazões aos recursos interpostos Interessados 24 de novembro de 2014 

Julgamento dos recursos contra decisões 
da CE-UF ou da CE-IE 

CEN De 25 a 28 de novembro de 
2014 

Divulgação do resultado da eleição pós- 
julgamento de recursos (envio pela CEN de 
decisão para a CE-UF ou CE-IE) 

CEN 28 de novembro de 2014 

Envio dos relatórios conclusivos das 
eleições para a CEN 

CE-UF e 
CE-IE 

1° de dezembro de 2014 

Encaminhar relatórios conclusivos das 
eleições para conhecimento do Plenário 
do CAU/BR 

CEN 2 de dezembro de 2014 

Conhecimento do resultado das eleições CAU/BR 5 de dezembro de 2014 

Publicação do resultado da eleição no 
DOU e nos sítios eletrônicos do CAU/BR e 
dos CAU/UF 

CAU/BR 10 de dezembro de 2014 

Diplomação dos eleitos CE-UF De 10 a 12 de dezembro de 
2014 

Diplomação dos eleitos CE-IE 15 de dezembro de 2014 
Posse dos Eleitos para o CAU/BR CAU/BR 15 de dezembro de 2014 
Posse dos Eleitos para os CAU/UF CAU/UF A ser estipulada em cada 

CAU/UF 
* A resolução que aprovar o Regulamento Eleitoral será, obrigatoriamente, publicada no 
DOU. O Regulamento Eleitoral, que é parte da Resolução, poderá ser publicado apenas nos 
sítios eletrônicos do CAU/BR e dos CAU/UF, a depender das normas da Imprensa Nacional 
para essas publicações. 
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RESOLUÇÃO N° 84, DE 30 DE JULHO DE 2014 

 
Estende o prazo de revisão, prorrogação ou 
ratificação a que se refere o art. 13 da Resolução 
CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 2014, e dá 
outras providências.  

 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
competências previstas no art. 29 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e no art. 70 
do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012;  
 
Considerando que o prazo fixado no art. 13 da Resolução CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 
2014, alterado pela Resolução CAU/BR n° 77, de 11 de abril de 2014, tem termo final em 30 
de julho de 2014; 
 
Considerando que as condições de implantação, aperfeiçoamento e consolidação do Centro 
de Serviços Compartilhados (CSC) vêm sendo tratadas e ajustadas entre o CAU/BR e os 
CAU/UF, que são os entes do compartilhamento na forma da Resolução CAU/BR n° 71, de 24 
de janeiro de 2014, não tendo sido finalizadas na Reunião Plenária Ampliada realizada em 30 
de julho de 2014; 
 
Considerando a conveniência de estender o prazo fixado no art. 13 da Resolução CAU/BR n° 
71, de 24 de janeiro de 2014, alterado pela Resolução CAU/BR n° 77, de 11 de abril de 2014, 
de forma a permitir o prosseguimento das tratativas para implantação, aperfeiçoamento e 
consolidação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC); 
 
RESOLVE, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO DO CAU/BR: 
 
Art. 1° O prazo a que se refere o art. 13 da Resolução CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 
2014, alterado pela Resolução CAU/BR n° 77, de 11 de abril de 2014, fica prorrogado até 5 
de dezembro de 2014. 
 
Art. 2° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 
de julho de 2014. 
 

Brasília, 30 de julho de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 149, Seção 1, de 6 de agosto de 2014. Referendada 
pelo Plenário do CAU/BR na 33ª Reunião Plenária Ordinária, realizada nos dias 14 e 15 de 
agosto de 2014) 
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RESOLUÇÃO N° 86, de 15 DE AGOSTO DE 2014 
 
 

Altera a Resolução CAU/BR n° 58, de 2013, que 
dispõe sobre os procedimentos para a aplicação 
das sanções ético-disciplinares relacionadas às 
infrações ético-disciplinares por descumprimento 
à Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e ao 
Código de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 
para acrescentar o procedimento de cálculo das 
sanções ético-disciplinares e dá outras 
providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das competências 
previstas no art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2°, 3° e 9° do 
Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, e de 
acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 33, realizada nos dias 14 
e 15 de agosto de 2014;  
 
RESOLVE:   
  
Art. 1° Na Resolução CAU/BR n° 58, de 5 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da 
União, Edição n° 211, Seção 1, de 30 de outubro de 2013, os artigos 2° e 4°, o Capítulo IV, o 
art. 11, a Seção I do Capítulo IV e o art. 12, caput e §§ 2°, 3° e 4° passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
  

“Art. 2° A cada uma das infrações ético-disciplinares, considerados sua natureza, 
gravidade e os danos que dela resultarem, corresponderão sanções ético-
disciplinares correspondentes, a serem aplicadas em face dos fatos e das 
circunstâncias averiguadas.” 
 
“Art. 4° São infrações ético-disciplinares as especificadas no art. 18 da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, e as que resultarem de condutas que 
violem quaisquer normas constantes no Código de Ética e Disciplina do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, sejam princípios ou regras.” 
 

“CAPÍTULO IV 
DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ÉTICO-DISCIPLINARES 

 
Art. 11. As sanções ético-disciplinares deverão ser fixadas dentre as previstas 
para cada infração ético-disciplinar, conforme discriminado no Anexo a esta 
Resolução, considerando-se as circunstâncias do art. 2°, por descumprimento ao 
art. 18, incisos I a XII da Lei 12.378, de 2010, e às regras constantes do Código de 
Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
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Seção I 
Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes 

 
Art. 12. A atenuação da sanção ético-disciplinar não poderá torná-la inferior ao 
mínimo estabelecido para as sanções definidas no art. 19 da Lei n° 12.378, de 
2010; já o agravamento não poderá torná-la superior ao máximo estabelecido 
para as sanções cominadas a cada infração ético-disciplinar no Anexo a esta 
Resolução. 
................................................................................................................................ 
 
§ 2° A suspensão poderá ser atenuada ou agravada na variação entre 1/6 (um 
sexto) a 1/3 (um terço) do período previsto ou ao limite máximo, no caso de 
agravamento. 
 
§ 3° A multa poderá ser atenuada ou agravada na variação entre 1/6 (um sexto) 
a 1/3 (um terço) do valor previsto ou ao limite máximo, no caso de agravamento. 
 
§ 4° As recomendações constantes no Código de Ética e Disciplina poderão ser 
utilizadas em grau de recurso para atenuação ou agravamento de sanção 
aplicada em processo ético-disciplinar.” 

 
Art. 2° A Resolução CAU/BR n° 58, de 5 de outubro de 2013, passa a vigorar acrescida do art. 
13-A na Seção I do Capítulo IV e do art. 13-B, este compondo a nova Seção II do Capítulo IV, 
com as seguintes redações: 
 

“CAPÍTULO IV 
.................................................................................................................................. 

Seção I 
.................................................................................................................................. 

 
Art. 13-A. São circunstâncias agravantes, além das decorrentes de inobservância 
das recomendações do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR):  
 
I - imprudência; 
 
II - negligência; 
 
III - imperícia; 
 
IV - erro técnico; 
 
V - uso de má-fé;  
 
VI - danos temporários à integridade física;  
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VII - danos permanentes à integridade física; 
 
VIII - causa mortis; 
 
IX - dano material reversível;  
 
X - dano material irreversível; 
 
XI - dano reversível ao meio ambiente natural e construído; 
 
XII - dano irreversível ao meio ambiente natural e construído. 
 
Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, considera-se:  
 
I - imprudência como a falta cometida por quem, sabendo das consequências de 
determinada ação profissional, age sem a devida previsão e cautela necessárias; 
 
II - negligência como a falta que se caracteriza pelo descuido ou displicência no 
desenvolvimento dos encargos e etapas concernentes à prática de uma atividade 
profissional; 
 
III - imperícia como a falta, consciente ou não, que se caracteriza pela ignorância, 
inexperiência ou inabilidade acerca dos procedimentos técnicos necessários, 
para que se execute com eficiência um encargo ou serviço profissional;  
 
IV - erro técnico como a falta que consiste na aplicação de solução técnica 
inadequada; 
 
V - uso de má-fé como agir de forma intencional para prejudicar terceiros; 
 
VI - dano à integridade física como o mal corpóreo que sofre uma pessoa, em 
consequência de uma determinada atividade profissional; 
 
VII - causa mortis como a ação profissional determinante da morte de alguém; 
 
VIII - dano material como perda ou prejuízo decorrente de ação profissional que 
fere diretamente um bem patrimonial, diminuindo o valor dele, restringindo a 
sua utilidade, ou mesmo a anulando; 
 
IX - dano ao meio ambiente natural e construído como ação profissional que 
resulta em prejuízo ou risco a ecossistemas naturais ou sistemas urbanos. 

 
Seção II 

Do Cálculo das Sanções Ético-disciplinares 
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Art. 13-B. O cálculo das sanções ético-disciplinares estabelecidas nos termos do 
art. 11 deverá considerar, de início, o limite mínimo de cada sanção; em seguida 
serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes, nessa ordem, 
devendo os agravamentos e as atenuações serem efetuados em relação ao limite 
mínimo da sanção, de acordo com as frações, limites ou nos intervalos previstos 
no Anexo a esta Resolução. 
 
Parágrafo único. Caberá às Comissões de Ética e Disciplina do CAU/BR e dos 
CAU/UF apreciar e deliberar sobre o cálculo das sanções ético-disciplinares nos 
casos não previstos nesta Resolução, competindo aos respectivos plenários o 
julgamento.” 
 

Art. 3° A Resolução CAU/BR n° 58, de 5 de outubro de 2013, passa a vigorar acrescida dos 
artigos 16-A e 16-B, compondo o novo Capítulo VII, com as seguintes redações: 
 

“CAPÍTULO VII 
DO CONCURSO DE INFRAÇÕES ÉTICO-DISCIPLINARES 

 
Concurso material 
 
Art. 16-A. Quando, em um mesmo processo, o profissional, mediante mais de 
uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações ético-disciplinares, 
idênticas ou não, aplicam-se cumulativamente as sanções de mesma natureza 
em que haja incorrido, no caso de suspensão e multa. 
 
Concurso formal 
 
Art. 16-B. Quando, em um mesmo processo, o profissional, mediante uma só 
ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações ético-disciplinares, idênticas ou 
não, aplica-se a mais grave das sanções cabíveis, dentre as de mesma natureza, 
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto até metade, no caso de suspensão e multa. 
 
Parágrafo único. As sanções calculadas nos termos deste artigo não poderão ser 
superiores ao somatório de cada uma das sanções consideradas individualmente.” 

 
Art. 4° O Anexo da Resolução CAU/BR n° 58, de 5 de outubro de 2013, passa a vigorar 
acrescido das alterações que se seguem: 
 

“RESOLUÇÃO N° 58, DE 5 DE OUTUBRO DE 2013 
ANEXO 

.................................................................................................................................. 
Frações, intervalos e limites das atenuantes ou agravantes para multa e/ou 
suspensão: 1/6, 1/3, 2/3, (1/6 a 1/3) e limite máximo. 
 

INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 
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(RESOLUÇÃO CAU/BR N° 52, DE 6 DE SETEMBRO DE 2013) 
.................................................................................................................................. 
 

INFRAÇÕES À LEI N° 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 
 

7. SANÇÕES POR VIOLAÇÃO AOS INCISOS I A XII DO ART. 18 DA LEI N° 12.378, 
DE 2010 

7.1. Incisos: Advertência 
(tipo) 

Suspensão 
(em dias) 

Cancelamento 
(do registro) 

Multa 
(anuidade) 

I. Reservada ou 
Pública (180 a 365) Cancelamento (7 a 10) 

II. Reservada ou 
Pública (180 a 365) Cancelamento (7 a 10) 

III. Pública (240 a 365) Cancelamento (7 a 10) 

IV. Reservada ou 
Pública (30 a 120)  (1 a 4) 

V. Pública (180 a 365) Cancelamento (7 a 10) 

VI. Reservada ou 
Pública (180 a 365) Cancelamento (7 a 10) 

VII. Reservada ou 
Pública (60 a 180)  (4 a 7) 

VIII. Reservada ou 
Pública 

(30 a 120)  (1 a 4) 

IX. Reservada ou 
Pública (60 a 180)  (4 a 7) 

X. Reservada ou 
Pública 

   

XI. Reservada ou 
Pública 

   

XII. Reservada ou 
Pública (120 a 240)  (4 a 7) 

 
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

 
8. FRAÇÕES OU LIMITES DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

DOS INCISOS I A XII DO ART. 13-A DA RES. CAU/BR N° 58, DE 2013 
8.1 Incisos: Fração ou Limite 

I. 1/3 
II. Limite máximo 
III. 2/3 
IV. 1/3 
V. Limite máximo 
VI. 2/3 
VII. Limite máximo 
VIII. Limite máximo 
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IX. 1/6 
X. 2/3 
XI. 1/6 
XII. Limite máximo 

 
.................................................................................................................................” 

 
Art. 5° O texto da Resolução CAU/BR n° 58, de 5 de outubro de 2013, consolidado com as 
alterações de que trata esta Resolução, será publicado no sítio eletrônico do CAU/BR na 
Internet. 
 
Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 15 de agosto de 2014. 
 
 
 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 
Presidente do CAU/BR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 165, Seção 1, de 28 de agosto de 2014.) 

[ 432 ]  

   RESOLUÇÃO Nº 86/2014





DIRETORIA (GESTÃO 2012-2014)

Afonso Celso Bueno Monteiro
Presidente

Gerson Geraldo Mendes Faria
Diretor Administrativo 

Éder Roberto da Silva
Diretor Financeiro

Marcia Mallet Machado de Moura
Diretora Técnica

Leandro Bueno Matsuda
Diretor de Relações Institucionais

João Carlos Correia
Diretor de Ensino e Formação

Gustavo Ramos Melo
Vice-presidente 

João Carlos Monte Claro Vasconcellos 
Diretor Administrativo Adjunto 

Pietro Mignozzetti
Diretor Financeiro Adjunto

Luciana Rando de Macedo Bento
Diretora Técnica Adjunta

Silvio Antonio Dias
Diretor de Relações Institucionais Adjunto

Mario Yoshinaga
Diretor de Ensino e Formação  Adjunto

CONSELHEIROS FEDERAIS

Miguel Alves Pereira (in memorian)
Conselheiro Federal Titular

Daniel Amor
Conselheiro Federal Suplente

Conselheiros titulares 

Afonso Celso Bueno Monteiro

Ana Maria de Biazzi D. de Oliveira

Bruno Ghizellini Neto

Ciro Felice Pirondi

Claudio Barbosa Ferreira

Claudio Sergio Pereira Mazzetti

Débora Pinheiro Frazatto

Éder Roberto da Silva

Éderson da Silva

Edison Aparecido Candido

Eduardo Caldeira Brandt Almeida

Eduardo Habu

Gerson Geraldo Mendes Faria

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Gustavo Ramos Melo

João Carlos Correia

João Carlos Monte Claro Vasconcellos

Jose Armenio de Brito Cruz

José Borelli Neto

José Renato Soibelmann Melhem

Leandro Bueno Matsuda

Lélis Noronha Schneck

Luciana Rando de Macedo Bento

Lucio Gomes Machado

Luiz Antonio Raizzaro

Luiz Augusto Contier

Luiz Fisberg

Marcia Mallet Machado de Moura

Mario Yoshinaga

Nadia Somekh

Nilson Ghirardello

Nina Vaisman

Paulo Afonso Costa

Paulo André Cunha Ribeiro

Paulo Canguçu Fraga Burgo

Pietro Mignozzetti

Reginaldo Peronti

Renato Luiz Martins Nunes

Roberto dos Santos Moreno

Rogerio Batagliesi

Rosana Ferrari

Saide Kahtouni

Sílvio Antonio Dias

Victor Chinaglia Junior

 
Conselheiros Suplentes 

Altamir Clodoaldo R. da Fonseca

Antonio Claudio P. da Fonseca

Aurea Lopes Machado Mazzetti

Berthelina Alves Costa

Caio Boucinhas

Carlos Alberto Silveira Pupo

Carlos Eduardo Zahn

Consuelo Aparecida G. Gallego

Daniela Morelli de Lima

Delcimar Marques Teodózio

Edmilson Queiroz Dias

Edson Luís da Costa Sampaio

Francisco Eleutério de Abreu

Guilherme C. de Carvalho

Isao Watanabe

João Antonio Danielson Garcia

José Antonio da Silva Quaresma

José Eduardo Gonçalves

José Geraldo Martins

José Roberto Baraúna Filho

Julio Barreto Gadelha

Katia Piclum Versosa

Kauê Obara Kurimori

Laerte Otavio Rojo Rosseto

Luciana Mercia Gonçalves

Luciano Fiaschi

Manoel Correia de Almeida

Marcelo Martins Barrachi

Maurilio Ribeiro Chiaretti

Miguel Gustavo Fabregues

Monica Fonseca Coutinho

Nelson Trezza

Pedro de Melo Saraiva

Rafael Patrick Schimidt

Rafic Farah

Silvio Heilbut

Stella Maris Bilemjian

Valter Luis Caldana Junior

Vicente de P. Ganzelevitch Vargas



DIRETORIA (GESTÃO 2015-2017)

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
Presidente

Luiz Fisberg
Diretor Administrativo

José Borelli Neto
Diretor Financeiro

Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca
Diretor Técnico

Carlos Alberto Silveira Pupo
Diretor de Relações Institucionais

Debora Pinheiro Frazatto
Diretora de Ensino e Formação

Valdir Bergamini 
Vice-Presidente

Violeta Saldanha Kubrusly
Diretora Administrativa Adjunta

Roberto dos Santos Moreno
Diretor Financeiro Adjunto

Reginaldo Peronti 
Diretor Técnico Adjunto

Pietro Mignozzetti
Diretor de Relações Institucionais Adjunto

Paulo Canguçu Fraga Burgo
Diretor de Ensino e Formação Adjunto

CONSELHEIROS FEDERAIS

Renato Luiz Martins Nunes
Conselheiro Federal Titular

Luiz Augusto Contier
Conselheiro Federal Suplente

Conselheiros titulares

Afonso Celso Bueno Monteiro

Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira

Andre Tostes Graziano

Anita Affonso Ferreira Silveira

Anne Marie Sumner

Antonio Celso Marcondes Pinheiro

Berthelina Alves Costa

Bruno Ghizellini Neto

Carlos Alberto Silveira Pupo

Claudete Aparecida Lopes

Cláudio Barbosa Ferreira

Claudio Zardo Búrigo

Debora Pinheiro Frazatto

Dilene Zaparoli

Éder Roberto da Silva

Éderson da Silva

Edmilson Queiroz Dias

Edson Jorge Elito

Eduardo Caldeira Brandt Almeida

Eduardo Habu

Flavio Marcondes

Gerson Geraldo Mendes Faria

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Gustavo Ramos Melo

José Antonio Lanchoti

José Borelli Neto

José Renato Soibelmann Melhem

João Carlos Correia

João Carlos Monte Claro Vasconcellos

João Sette Whitaker Ferreira

Luciana Rando de Macedo Bento

Lucio Gomes Machado

Luiz Antonio Cortez Ferreira

Luiz Antonio Raizzaro

Luiz Fisberg

Marcelo Martins Barrachi

Marcia Mallet Machado de Moura

Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso

Mario Yoshinaga

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo

Nelson Gonçalves de Lima Junior

Nilson Ghirardello 

Nina Vaisman

Paulo André Cunha Ribeiro

Paulo Canguçu Fraga Burgo

Pedro Fiori Arantes

Pietro Mignozzetti

Reginaldo Luiz Nunes Ronconi

Reginaldo Peronti

Roberto dos Santos Moreno

Rogerio Batagliesi

Ronald Tanimoto Celestino

Rosana Ferrari

Ruy dos Santos Pinto Junior

Silvana Serafino Cambiaghi

Silvio Antonio Dias

Silvio John Heilbut

Valdir Bergamini

Vera Santana Luz

Victor Chinaglia Junior 

Violeta Saldanha Kubrusly

Conselheiros Suplentes

Adriana Sanches Garcia

Alan Silva Cury

Alexandre Carlos Penha Delijaicov

Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone

Ana Cristina Gieron Fonseca

Anderson Kazuo Nakano

André Luis Avezum

André Takiya

Antonio Castelo Branco Teixeira Junior

Antônio Claudio Pinto da Fonseca

Antonio João Malicia Filho

Augusto França Neto

Barbara Di Monaco

Caio Santo Amore de Carvalho

Carlos Alberto Palladini Filho

Carlos Stechhahn

Célio José Giovanni

Cristiano Antonio Morales Jorge

Daniel Ferreira da Silva

Daniela Morelli de Lima

Denis Roberto Castro Perez

Denise Carvalho Schneider

Douglas Ellwanger

Edmar Teixeira de Morais

Eduardo Sampaio Nardelli

Eduardo Trani

Elisete Akemi Kida

Eurico Pizão Neto

Fábio de Almeida Muzetti

Fernando Zambeli

João Antonio Danielson Garcia

João Marcos de Almeida Lopes

José Alfredo Queiroz dos Santos

José Maria de Macedo Filho

José Xaides de Sampaio Alves

Luciana de Oliveira Royer

Ludimila de Fátima Biussi Afonso

Luis Felipe Xavier

Luzia Regina Scarpin De Marchi

Margareth Matiko Uemura

Maurilio Ribeiro Chiaretti

Minoru Takatori

Mirtes Maria Luciani

Paula Valéria Coiado Chamma

Paulo Brazil Esteves Sant´Anna

Paulo Renato Mesquita Pellegrino

Rafael Patrick Schimidt

Roberto Nery Junior

Rosa Grena Kliass

Sami Bussab

Sandra Regina da Silva Duarte

Sergio Baldi

Sergio Maizel

Soriedem Rodrigues

Tatiane Roselli Ribeiro

Valter Luis Caldana Junior

Vasco de Mello

Vera Victoria Shiroky Schubert

Victor da Costa

Vinicius Faria Queiroz Dias








