
 

 

 
PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 26, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
 

Altera as atribuições da Comissão Temporária, instituída pela 
Portaria Ordinatória nº 18/2021; e dá outras providências. 
 
 
 
 

A Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 35, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e pelo artigo 152 do Regimento 
Interno do CAU/MG e, 
 
Considerando o disposto nos artigos 122 e seguintes, do Regimento Interno do CAU/MG; 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPOMG nº 0114.7.3/2021, que aprovou a instituição de Comissão 
Temporária para a elaboração de sugestões de aprimoramento de resoluções e outros atos normativos 
do CAU/BR referentes ao exercício profissional, para serem apreciadas pelo Plenário do CAU/MG e, 
posteriormente, remetidas àquele Conselho Federal;  
 
Considerando a Deliberação Plenária DPOMG nº 0116.7.5/2021, que aprovou a composição da 
Comissão Temporária para elaboração de sugestões de aprimoramento da Resolução CAU/BR nº 21, de 
05 de abril de 2012. 
 
Considerando a Portaria Ordinatória nº 18/2021, que instituiu a Comissão Temporária para a elaboração 
de sugestões de aprimoramento da Resolução CAU/BR nº 21, de 05 de abril de 2012. 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPOMG nº 0118.7.4/2021, que aprovou o acréscimo das 
atribuições da multictada Comissão Temporária, incluindo a atividade de instrução técnica do “Plenário 
nas dúvidas e orientações dos analistas sobre as atribuições de arquitetos e urbanistas passíveis de RRT.” 
 
Considerando, igualmente,  a Deliberação Plenária DPOMG nº 0118.7.4/2021, que aprovou “que dúvidas 
e orientações sobre as atividades técnicas, atribuições e campos de atuação profissional de arquitetos e 
urbanistas encaminhas à presidência sejam tramitadas para apreciação, instrução e elaboração de 
relatório conclusivo pela Comissão Temporária”. 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Acrescentar às atribuições da Comissão Temporária, instituída pela Portaria Ordinatória nº 
18/2021, a atividade de instrução técnico-processual dos pedidos de “dúvidas e orientações dos 
analistas sobre as atribuições de arquitetos e urbanistas passíveis de RRT”, a fim de subsidiar o exercício 
da competência do Plenário do CAU/MG de apreciação e deliberação quanto “a orientação à sociedade 
sobre questionamentos referentes às atividades e atribuições profissionais e campos de atuação dos 
arquitetos e urbanistas”. 
 
  



 

 

Art. 2º. Aprovar que dúvidas e orientações sobre as atividades técnicas, atribuições e campos de atuação 
profissional de arquitetos e urbanistas encaminhas à presidência sejam tramitadas para apreciação, 
instrução e elaboração de relatório conclusivo pela Comissão Temporária, instituída pela Portaria 
Ordinatória nº 18/2021. 
 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. 
 

 
 

Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal  
Presidente do CAU/MG  


		2021-09-28T17:55:08-0300
	MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668




