
 

 

REFERÊNCIAS: Regimento Interno do CAU/MG. 

INTERESSADOS: Comissão de Exercício Profissional; Gerência Técnica e de Fiscalização; Presidência. 

ASSUNTO: 
RESPOSTA À SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS 
GERAIS SOBRE ATIVIDADES NO ÂMBITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

DELIBERAÇÃO Nº 173.4/2021 – CEP-CAU/MG 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG, reunida ordinariamente em ambiente virtual, 

através de videoconferência, no dia 22 de fevereiro de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências normativas e regimentais, e 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno do CAU/MG: 
 

Art. 96. Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo, competirá à Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG (CEP-

CAU/MG), no âmbito de sua competência:  

[...] 

IV - propor, apreciar e deliberar sobre o Plano de Fiscalização do CAU/MG, conforme 

diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU; 

V - propor, apreciar e deliberar sobre medidas para aprimoramento do Plano Nacional de 

Fiscalização do CAU, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

VI - instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, em primeira instância, de autuação 

lavrada em processos de fiscalização do exercício profissional; 

VII - propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já normatizados pelo CAU/BR, 

sobre: 

a) ações de fiscalização; 

[...] 

 

Relativamente à solicitação do Ministério Público De Minas Gerais sobre participação de profissionais sem 

registro nesta Autarquia em atividades relacionadas a inventários de patrimônio histórico. 

 

Considerando as manifestações e providências adotadas pela Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-

CAU/MG) sobre o mesmo questionamento. 

  



 

 

DELIBEROU 

 

 

1. Corroborar com a Deliberação 03/2021 da CPC-CAU/MG, solicitando a participação de representante da 

CEP na reunião a ser agendada entre os Órgãos; 

 

2. Solicitar que seja informado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) as ações previstas no Plano 

de Ações de Fiscalização do ano corrente, referentes ao Patrimônio Cultural. 

 
3. Ressaltar ainda àquele Órgão que, para os casos concretos, o CAU disponibiliza canais de denúncias sobre 

irregularidades na prestação de serviços relacionados à Arquitetura e Urbanismo, que, quando acionados, 

provocam a necessidade de uma resposta especifica por parte desta Autarquia. 

 
4. Salientar ainda ao Ministério Público que, após a reunião entre os entes, novas ações podem ser adotadas, 

visando o estreitamento institucional da atuação das entidades, bem como a salvaguarda da sociedade 

mineira e de seu patrimônio cultural. 

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021. 
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