
 

 

REFERÊNCIAS: Regimento Interno do CAU/MG; Resolução CAU/BR 22/2012 

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

ASSUNTO: OTIMIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PARECERES DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 
 

DELIBERAÇÃO Nº 173.5.5/2021 – 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; 

[...] 

 

Considerando o disposto na Resolução CAU/BR 22/2012: 

 

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. 

 

Considerando as Deliberações 160.7.3/2020 e 163.3.2/2020, desta Comissão de Exercício Profissional; 

 

Considerando o elevado volume anual de processos de julgamento de Auto de Infração recebido por esta 

instância.  



 

 

DELIBEROU 

 

 

1. Solicitar à Presidência que dê prosseguimento à tentativa de realizar treinamento com a equipe do 

CAU/RS para elaboração otimizada de pareceres em processos de fiscalização. 

 

2. Requere da Presidência que seja realizado contingenciamento financeiro para contratação de prestação 

de serviços de organização e processamento de banco de dados, visando desenvolver ferramentas de 

preenchimento automático de formulários de parecer em processo fiscalizatório. 

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021. 
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