
 

 

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

INTERESSADOS: Comissão de Exercício Profissional; Gerência Geral; Presidência; 

ASSUNTO: AÇÕES NA CIDADE DE CAPITÓLIO 
 

DELIBERAÇÃO Nº 175.4.1/2021 – CEP-CAU/MG 

 

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

através de videoconferência, no dia 19 de abril de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências 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; 

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

sobre: 

a) ações de fiscalização; 

(...) 

VIII - propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já normatizados pelo 

CAU/BR referentes a: 

a) fiscalização; 

 

Considerando a solicitação da Gerência Geral sobre manifestação sobre ações na cidade de Capitólio, em 

repercussão da atuação do CAU frente o posicionamento do município em restringir a participação de 

arquitetos e urbanistas em contratação de serviços em seu território, bem como recomendações da Gerêcnia 

Jurídica sobre o caso. 

 

  



 

 

 

DELIBEROU 

 

1. Informar à Gerência Geral que a Comissão resolveu por não realizar nenhuma atuação de imediato, e 

aguardar momento oportuno, dependendo do resultado da ação em andamento, adotar providencias 

posteriores, inclusive no que se refere a sensibilização dos agentes políticos municipais sobre a 

importância de contratação de profissionais habilitados, ressaltando o Congresso da Associação Mineira 

de Municípios como oportunidade adequada. 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2021. 
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