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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Aprecia as minutas de Portarias Normativas - Manual Prático de Processo de Sindicância 
Investigativa e Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 126.3.2.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 04 de agosto 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 IX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 
Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as rotinas administrativas, os instrumentos normativos de gestão de 
pessoas e os planos de comunicação da autarquia, propostas pela Presidência do CAU/MG; 
 
Considerando a Deliberação da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG Nº 197.3.5/2020, de 05 de 
março de 2020, que deliberou:  
 

1. Encaminhar à Presidência do CAU/MG, com marcas de revisão, a minuta de portaria relativa ao Manual Prático de 

Processo de Sindicância Investigativa e minuta de portaria que trata do Manual Prático de Processo Administrativo 

Disciplinar; 

2. Dar ciência à Presidência do CAU/MG de que as referidas minutas foram adaptadas das Portarias praticadas no 

CAU/SP com ajustes e adequações à realidade do CAU/MG devendo, portanto, serem encaminhadas para a 

apreciação da Gerência Jurídica do CAU/MG, antes de sua publicação, estando a COA à disposição no que precisar. 

 

Considerando a revisão realizada pela Gerência Jurídica do CAU/MG nos referidos documentos; 

 

Considerando a apresentação das minutas de Portarias Normativas – Manual Prático de Processo de Sindicância 

Investigativa e Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar – nesta oportunidade; 

 

Considerando o pedido do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/MG, Ademir Nogueira 

Ávila, de que cada manual fosse apreciado em reuniões plenárias distintas, tendo em vista a extensão dos referidos 

documentos, a fim de se ter uma discussão mais produtiva e menos superficial de cada arquivo; 

 

Considerando o pedido da Coordenadora Adjunta da Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/MG, Luciana 

Fonseca Canan, de elaboração de um mapeamento (fluxograma) do Processo de Sindicância Investigativa e do 

Processo Administrativo Disciplinar para facilitar a compreensão dos procedimentos; e 

 

Considerando, por fim, a necessidade de revisão de itens controversos, sobretudo no que concerne à (i) redação 

ambígua do item 10.6.; (ii) obrigatoriedade de que os membros da Comissão exarem decisão favorável ou 

contrária, vedada a abstenção (impossibilidade de que o membro escuse-se de decidir); (ii) existência de 

procedimento para julgamento de recurso pelo Plenário do CAU/BR. 
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DCD-CAU/MG Nº 126.3.2.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Encaminhar à Gerência Jurídica para realizar a revisão dos itens levantados durante a reunião, com as devidas 

sugestões de alteração. 
 
2. Encaminhar à Gerência Especial de Planejamento Estratégico para elaborar o mapeamento dos processos, de 

forma a facilitar a compreensão de todos, haja vista a complexidade dos temas. 
 
3. Encaminhar ao Plenário do CAU/MG para apreciação e aprovação de cada manual, separadamente, em 

reuniões distintas, após as revisões do texto e os mapeamentos dos processos pela Geplan. 
 

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza    --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Luciana Fonseca Canan                   ---------------------------------------------------------             

Coordenadora Adjunta 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    ---------------------------------------------------------                               

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

Coordenador da CPFi-CAU/MG 


