
  

 

ÍTEM DE 
PAUTA Item de pauta 4.4 da reunião 190.  

INTERESSADO PRESIDÊNCIA DO CAU/MG 
ASSESSORIA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA DO CAU/BR 

ASSUNTO Procedimento para montagem de processos digitais de ética e disciplina 
 

DELIBERAÇÃO N° 30/2021 – CED – CAU/MG –   
 

- A Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, 
CED-CAU/MG, em reunião ordinária no dia 26 de julho de 2021, por videoconferência, no 
exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 95 do Regimento Interno aprovado pela 
Deliberação Plenária DPOMG nº 0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação 
Plenária nº DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e: 
- Considerando que a Lei Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o 
exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e 
dá outras providências; 
- Considerando a Resolução CAU/BR n° 52 que aprova o Código de Ética e Disciplina do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).  
- Considerando  manifestação expressa do Jurídico do CAU/MG em 23/06/2021 (em anexo) 
pontuando a possibilidade da tramitação integral do processo ético-disciplinar do CAU 
inteiramente em modo digital. 
- Considerando atribuição regimental prevista no inciso II do artigo 95 do Regimento Interno do 
CAU/MG aprovado pela Deliberação Plenária DPOMG nº 0085.6.5/2018. 
 
DELIBEROU: 

01 – Por aprovar a tramitação digital integral do processo ético-disciplinar. 
 
02 - Por aprovar procedimento abaixo que orienta a Assessoria da CED-CAU/MG sobre como 
deve ser a montagem dos processos digitais de ética e disciplina do CAU/MG. 
 

Art. 1° O Processo de ética e disciplina deverá ser montado em arquivos digitais no 
formato PDF, excluindo a necessidade de impressão física dos mesmos enquanto em 
tramitação no CAU/MG. 
 
Art. 2° O Processo digital de ética e disciplina deverá ter suas folhas numeradas e cada 
arquivo deverá ser autuado pela Assessoria da CED-CAU/MG com declaração assinada 
digitalmente em sua primeira ou última folha.  
 
Art. 3°    Assim que se der a montagem, numeração e autuação de um arquivo de processo 
ético-disciplinar, a Assessoria da CED-CAU/MG deverá salvar o arquivo em sua pasta 
correspondente na nuvem one-drive do e-mail etica@caumg.org.br para fins de backup. 
 
Art. 4° Os arquivos dos processos deverão ser nomeados indicando sua numeração e folhas 
correspondentes.  
 
Art. 5° Todo arquivo assinado digitalmente deverá ser armazenado juntamente do inteiro 
teor dos autos para eventual verificação, devendo ser nomeado indicando sua numeração e 
folha correspondente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.378-2010?OpenDocument


  

 

 
Belo Horizonte/MG – 26 de julho de 2021. 

 
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA- CAU/MG 

VOTAÇÃO 

CONSELHEIRO  A FAVOR CONTRA ABSTENÇÃO ASSINATURA 

Cecília Maria Rabelo Geraldo                                X    

Ilara Rebeca Duran de Melo                                    X    

Michela Perígolo Rezende                                        X    

João Paulo Alves de Faria                                        X    

 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

.                   Diogo Braga – Arquiteto Analista Assessor da CED-CAU/MG. 
Considerando as normas da PORTARIA NORMATIVA N° 01, DE 7 DE MAIO DE 2021, atesto a veracidade e a autenticidade das informações 

acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião realizada na data citada com a anuência dos membros da Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/MG. 
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