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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ÉTICA E DISCIPLINA (CEPED) 

SÚMULA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ÉTICA E 

DISCIPLINA (CEPED) - Nº 08/2018 

09/05/2018 10h00 12h:00 Sede do CAU/AM – Manaus/AM 

    

Reunião Coordenada por FABRÍCIO LOPES SANTOS 

Tipo de Reunião ORDINÁRIA 

Secretariado por: JÉSSICA HALL FERREIRA 

Participantes 

FABRÍCIO LOPES SANTOS CEPED – CAU/AM 

JOSE AUGUSTO BESSA JUNIOR CEPED – CAU/AM 

GABRIELA MARQUES  CEPED – CAU/AM 

EDNARA KELEN  DE LIMA SOARES ASJUR - CAU/AM 

O coordenador da CEPED, Arquiteto e Urbanista Fabrício Lopes Santos, deu início aos 

trabalhos da 8ª Reunião Ordinária da CEPED de 2018. Fez a verificação de quórum, 

dando início às discussões nas seguintes ordens. 

 

2.1 

Matéria Demandas do setor  

Fonte GERTEC 

Discussão 

Foram analisadas e deferidas as seguintes solicitações de interrupções 

de registros profissionais, 679760/2018, 671108/2018 e 680354/2018. 

Foi dado ciência quanto aos Folders orientativos do CAU/AM. As ações 

que serão realizadas no interior. Questionou qual a posição do CAU/AM 

com relação da fiscalização referente a resolução nº 51, demanda será 

encaminhada para discussão em próxima reunião Plenária CAU/AM. 

2.2 

Matéria Processos de fiscalização 

Fonte DFI  

Discussão 

Processos sob os protocolos nº 690109/2018 e nº 690672/2018, ambos 

decididos pela manutenção no auto e multa. Processo nº 692039/2018 – 

foi decidido pelo cancelamento de multa e seu devido arquivamento. 

Quantos aos processos possíveis de abertura ética, protocolos nº: 

693449/2018, 693463/2018 e 693456/2018 serão retomados a Divisão 

de Fiscalização para Diligências necessárias. Posteriormente, foi 

analisado o processo de fiscalização nº 1000044552 (651336/2018) – 

Decidido pela suspensão do auto e multa, ainda aguardar a finalização 

do protocolo de solicitação de registro e caso seja finalizado o registro, 

deverá a DFI proceder com o Arquivamento do Auto e Multa.  

2.3 

Matéria Questionamentos  

Fonte DFI 

Discussão 

1 –  671270/2018 Em processo de fiscalização por ausência de registro PJ, 

deve-se considerar as atividades secundárias ou apenas as primárias na análise 

de objetos sociais relacionados as atividades privativas de Arquitetura e 

Urbanismo? RESPOSTA DA COMISSÃO: Será considerado para atuação 

da DFI as atividades primárias, no caso das secundárias somente será aplicada 

uma vez se comprovada a execução. 2 - Em relação ao envio de Notificações 

Preventivas e Autos de Infração por correspondência, deve-se considerar a 

ciência apenas do proprietário da empresa em questão, ou qualquer indivíduo 

que tenha assinado o Aviso de Recebimento? RESPOSTA DA COMISSÃO: 

1 Abertura: 

2 Pauta: 



 

Rua Carlos Lacerda n° 105 - Adrianópolis| CEP: 69057-410 Manaus/AM | Telefone: (92) 3302-2959 

            www.cauam.gov.br  /  atendimento@cauam.gov.br 

 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ÉTICA E DISCIPLINA (CEPED) 

Será considerado a ciência pelo proprietário ou a quem o representar, sendo a 

comunicação via AR ter caráter obrigatório, reforçou ainda que a DFI realize 

todas as tentativas necessárias para confirmação de recebimento, como via e-

mail e telefonemas. 

3 – 693478/2018 - Respeito da Resolução CAU/BR nº 51:  

A - Como a Fiscalização deve atuar em relação a Resolução CAU/BR nº 51, se 

em fiscalização a uma obra for apresentada ART de projeto arquitetônico, a 

fiscalização do CAU/AM deve aceitar como prova de regularidade? 

RESPOSTA DA COMISSÃO: Será aceito a apresentação de ART, pois 

existe uma resolução do CREA equivalente.  

B - Se houver denúncia sobre Engenheiro Civil desempenhando atividades 

privativas como projeto arquitetônico, assim como outras profissões em 

relação a outras atividades, como a fiscalização deve proceder? RESPOSTA 

DA COMISSÃO: Será encaminhado para comissão de ética, porém comissão 

não poderá apurar por tratar de denúncia sobre Engenheiro, uma vez não ser 

competência do CAU/AM. 

C - Como orientar os leigos em relação a Resolução CAU/BR nº 51? 

RESPOSTA DA COMISSÃO: O recomendado é que será orientado somente 

sobre as atribuições de Arquiteto e Urbanista. 

4 - 693290/2018 -  Como proceder a atuação da DFI, com relação ao art 14 da 

Lei nº 12378, no que se refere a obrigatoriedade da placa informativa em obras? 

RESPOSTA DA COMISSÃO: Realizar procedimentos conforme Resolução 

nº 75 CAU/BR, ainda encaminhará demanda a Plenária do CAU/AM sobre a 

proposta de uma compatibilização dos dados do CAU/AM (conforme 

Resolução nº 75 CAU/BR) com o modelo da placa do IMPLURB. 

2.4 

Matéria Processos éticos e demais ciências 

Fonte Assessoria Jurídica  

Pontos 

Informou a Assessora Jurídica, quanto a realização das seguintes oitivas: 

Processo 252/2017 06/06/2018 às 14:00 – Processo 253/2017 06/06/2018 às 

13:00 e Processo 034/2018 23/05/2017 às 10:00. Posteriormente, foi 

apresentado o parecer de inadmissibilidade do processo nº 1000057920/2017 

pelo relator José Augusto Bessa Júnior.  

2.5 

Matéria Encaminhamento de pauta à Plenária 

Fonte CEPED 

Pontos 

1 - Qual a posição do CAU/AM com relação da fiscalização referente a 

resolução nº 51. 
2 - Compatibilização dos dados do CAU/AM (conforme Resolução nº 75 

CAU/BR) com o modelo da placa do IMPLURB. 
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