PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CEP-CAU/SP
Plano de ação e orçamento 2022- CEP
DELIBERAÇÃO Nº 109/2021 – (CEP – CAU/SP)

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP - CAU/SP, reunida ordinariamente na
Sede do CAU/SP e com a possibilidade de participação virtual de seus membros pela plataforma
do Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 do Regimento
Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o inciso X do artigo 91 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe as
Comissões Ordinárias ou Especiais do CAU/SP elaborar e deliberar sobre os planos de ação e
orçamento e os planos de trabalho da comissão, e suas alterações, observando o Planejamento
Estratégico do CAU/SP e as diretrizes estabelecidas;
Considerando o inciso V do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe
aos Coordenadores das Comissões Ordinárias ou Especiais apresentar ao Conselho Diretor, ou na
falta desse, ao Plenário, os planos de ação e orçamento, e os planos de trabalho da comissão,
incluindo objetivos, ações, metas, cronograma de execução e calendário de reuniões e suas
alterações; e
DELIBERA:
1- Pela aprovação da proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022 da Comissão de Exercício
Profissional, nos termos do anexo, e seu encaminhamento para a Coordenação de
Planejamento Orçamentário e Plano de Ação do CAU/SP;
2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP (PRES-CAU/SP) para providências
cabíveis;
Com 09 votos favoráveis dos conselheiros Fernanda Menegari Querido, Amarilis da Silveira
Piza de Oliveira de Campo, Viviane Manzione Rubio, Jaqueline Fernandez Alves, Marcelo de
Oliveira Montoro, Renata Ballone, Aline Alves Anhesim, Soriedem Rodrigues, Viviane Leão da
Silva Onishi.
São Paulo, 04 de outubro de 2021.
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 001/2021, que regulamentou
emergencialmente as reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SP, atesto a veracidade e a
autenticidade das informações prestadas.
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PROJETO

OBJETIVO

RESULTADO ESPERADO

CAPACITAÇÃO: CURSO DE CURTA DURAÇÃO (ação
reformulada do projeto Arquiteto legal unida ao Servidor
Arquiteto). TEMAS: ACERVO/RRT ( Aborda conteúdo de
legislação sobre os temas e orienta sobre a solicitação
Orientar os arquitetos e urbanistas em suas
deles no SICCAU) E CONTEÚDO PARA EMPRESAS/
diversas formas de organização profissional
CÁLCULO DE HONORÁRIOS ( Treinamento para cálculo de
sobre o exercício legal da profissão.
honorários usando calculadora de honorários com base na
tabela do CAU).
20 MÓDULOS PRESENCIAS E 12 VIRTUAIS

Obter um índice de satisfação
"BOM" de 80% dos profissionais
orientados e atender a 2
municípios por escritório
descentralizado do CAU/SP.

CALCULADORA SOCIAL

construção da composição de custos para os
serviços de assistência técnica em HIS, para
delimitação de critérios para o uso da
calculadora de honorários.

Criar em conjunto com as
assessorias e profissionais que
atuam com assistencia técnica
para habitação uma base de
cálculo para orientações sobre o
uso da calculadora de honorários

DIVULGAÇÃO:
CEP COMUNICA

Divulgação de conteúdo sobre exercício
profissional com foco orientativo e
informativo. Direcionado à arquitetos e à
sociedade como um todo.

10 Pílulas quinzenais e Podcasts

DIVULGAÇÃO:
PUBLICAÇÃO

Produção de 01 cartilha em formato e-book
para assuntos relevantes do exercício
profissional para divulgação de conteúdo
sobre exercício profissional com foco
orientativo e informativo. Direcionado à
arquitetos e à sociedade como um todo.

Produção de 01 cartilha
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