
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N2 024/2012-2014-CAU/MS, DE 16 DE ABRIL DE 2013.

Dispõe sobre a aprovação do Selo de Conformidade do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do
Sul e dá outras providências

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS), no uso da competência e
atribuições que lhe conferem os incisos l, II e VIII do art. 34 da Lei n^ 12.378, de 31 de dezembro de
2010, e o artigo 2^ e 29 do Regimento Interno do CAU/MS e,

Considerando as atribuições dos Arquitetos e Urbanistas previstas no art. 29 da Lei 12.378/2010 e a
competência dos CAU/Ufs, previstas no art. 34 do mesmo diploma legal;

Considerando que a fiscalização das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo necessita de
mecanismos para atestar a regularidades das obras, serviços técnicos e eventos;

Considerando que o Conselho tem a obrigação de informar à comunidade e órgãos públicos e
institucionais quais as obras, serviços técnicos e eventos que atendem a critérios de regularidade
com a Lei n^ 12.378/2010, quanto aos requisitos de responsabilidade técnica, por profissionais
legalmente habilitados, através de documentos específicos de garantia da participação desses
profissionais, preservando a qualidade do processo.

RESOLVE:

Art. 19. Aprovar a criação do Selo de Conformidade do Conselho de Arquitetura e Urbanistas de Mato
Grosso do Sul.

Art. 2^. De uso exclusivo do CAU MS, o Selo de Conformidade leva em conta o compromisso técnico e

ético dos responsáveis pelas obras, serviços técnicos e eventos. É concedido apenas àquelas

situações em pleno acordo com a norma legal, sendo facultada sua emissão, tanto para profissionais,

quanto empresas, consórcios e instituições públicas ou privadas no âmbito de Mato Grosso do Sul.

Art. 32. Os Selos serão numerados sequencialmente e o controle é feito a partir de protocolos

gerados para cada unidade emitida. Deverão ser assinados pelo Presidente do Conselho, ou seu

substituto legal, ratificando sua autenticidade e impedindo a reprodução.

Art. 49. Os Selos serão confeccionados em material que se desintegra ao ser removido da superfície

em que foram fixados, para que não possam ser reutilizados.
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Art. 59. Esta Deliberação entra em vigor nesta data.

Campo Grande, MS, 16 de Abril de 2013.

OSVALDO ABRO DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUÍTETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Aprovado "ad referendum" do Plenário, em 16 de abril de 2013, com base no inciso XI do artigo 32,
do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul.

OSVALDO/ABRO DE SOUZA
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