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INTERESSADO (A) COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL CAU/MS

ASSUNTO DELIBERAÇÃO n.191/2015-2017 - 56^ CEP/MS

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N9 225/2018-2020 - 693 CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede do
CAU/MS, no dia 13 de fevereiro de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do Regimento Interno
do CAU/MS, aprovado na Sessão Plenária Ordinária n9 70, de 25 de outubro de 2018, após análise do assunto em
epígrafe, e

Considerando a Lei 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 as normas contidas na Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012, que dispõe sobre a
fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução
e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providencias;

Considerando a necessidade de uniformizar critérios amplos para aplicação de penalidades nos processos de
autuação de pessoas físicas e jurídicas, pela fiscalização do CAU/MS;

Considerando que a Deliberação n.191/2015-2017 - 56^ CEP/MS, que sugere critérios para a aplicação de multa
pode induzir à retirada de autonomia na fixação de valores, conforme incisos do art. 36 incisos da Resolução 22.

RESOLVE:

1 - REVOGAR a Deliberação de Comissão n.191/2015-2017 - 56^ CEP CAU/MS;

2 - Encaminhar a presente deliberação à Presidência, para análise e aprovação e, consequentemente, adoção das
providências cabíveis.

Campo Grande, MS, 13 de fevereiro de 2018.
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