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ITEM DE PAUTA 3.5 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Aprecia sobre o retorno do envio de Notificação Preventiva por Protocolo 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 122.3.5.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 02 de junho de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso X do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as diretrizes de elaboração, consolidação e monitoramento dos 

planos de ação e orçamento e dos planos de trabalho do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Exercício Profissional CEP-CAU/MG nº 158.6.1/2020, de 24 de 

março de 2020, que suspende enquanto durar o expediente em teletrabalho, as notificações via protocolo após 

lavratura de Notificação Preventiva em processos de fiscalização, bem como os telefonemas e e-mails antes de 

lavratura de Autos de Infração, devendo estes últimos voltar a ser emitidos somente após a retomada do 

procedimento; 

 

Considerando Súmula da 159ª Reunião (Ordinária) da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG, 

realizada no dia 19 de maio de 2020, que, em seu item 3.1., consigna que “Em razão da pandemia de COVID-19 

em andamento, foi decidido pela manutenção da suspensão das vistorias do Projeto Rotas, segundo 

anteriormente previsto na Deliberação nº 158.6.1”; 

 

Considerando o e-mail da Coordenadora de Fiscalização, de 28 de maio de 2020, que esclarece que “o assunto 

foi incluído na pauta da última reunião por solicitação da GERTEF, tendo em vista que o envio de notificação por 

protocolo e o contato por e-mail aos arquitetos e urbanistas e empresas registradas no CAU/MG antes da 

lavratura do auto de infração poderiam ser realizados durante o teletrabalho, sem prejuízo ao posterior envio 

pelos Correios e permitiria dar continuidade nos processos que atualmente estão aguardando o retorno aos 

escritórios. Ressalto que são os processos de ausência de RRT, em sua grande maioria oriundos da fiscalização 

da lista da Prefeitura de Belo Horizonte e processos de empresas registradas no CAU/MG com ausência de 

responsável técnico.”; 

 

Considerando a informação do quantitativo de processos que se enquadram atualmente na situação acima 

descrita seria de, no mínimo, 33 (trinta e três) processos aguardando envio por protocolo e 30 (trinta) processos 

aguardando contato para lavratura do auto de infração; 

 

Considerando que a ação de fiscalização é atividade precípua deste Conselho, nos termos dispostos na Lei nº 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, bem como no Regimento Interno do CAU/MG; 

 

Considerando, contudo, o atual cenário de pandemia da COVID-19 e de calamidade pública enfrentada pelo 
País; e 
 
Considerando, por fim, o disposto na Portaria Normativa nº 05, de 26 de maio de 2020, que prorroga, ad 
referendum do Plenário, até 30 de junho de 2020, a suspensão dos prazos processuais de procedimentos 
administrativos em curso no âmbito deste Conselho, conforme estipulado na Portaria Normativa nº 03/2020, 
alterada pela Portaria Normativa nº 04/2020. 
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DCD-CAU/MG Nº 122.3.5.2020 

 

DELIBEROU: 

 
1. Manter o decidido pela Deliberação da Comissão de Exercício Profissional nº 158.6.1/2020 – CEP-CAU/MG, 

de 24 de março de 2020, que suspende, enquanto durar o expediente em teletrabalho, as notificações via 
protocolo após lavratura de Notificação Preventiva em processos de fiscalização, bem como os telefonemas e e-
mails antes de lavratura de Autos de Infração, devendo estes últimos voltar a ser emitidos somente após a 
retomada do procedimento. 
 
2. Encaminhar à Gerência Técnica e de Fiscalização para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 02 de junho de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    AUSENTE NA VOTAÇÃO.                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado De Paiva    ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


