
 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ 

(CAU/CE) 

CAPÍTULO IV DAS COMISSÕES PERMANENTES DO CAU/CE 

Seção III Das Competências de Comissões Ordinárias e Especiais 

Subseção II Das Competências Específicas para cada Comissão Ordinária 

DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO CAU/CE – CEP-CAU/CE 

Art. 95. Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo, competirá à Comissão de Exercício Profissional do CAU/CE, 

no âmbito de sua competência: 

I - propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do CAU/BR 

referentes ao exercício profissional, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR, 

sobre procedimentos para: 

a) Registro de Direito Autoral (RDA); 

b) carteiras de identificação profissional; 

c) certidões e registro de atestados; e 

d) atividades técnicas no exercício da Arquitetura e Urbanismo; 

II - instruir, apreciar e deliberar sobre requerimentos de registros temporários de 

pessoas jurídicas estrangeiras sem sede no Brasil, para homologação do CAU/BR; 

III - apreciar e deliberar sobre requerimentos de Registro de Direito Autoral (RDA); 

IV - propor, apreciar e deliberar sobre o Plano de Fiscalização do CAU/CE, conforme 

diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU; 

V - propor, apreciar e deliberar sobre medidas para aprimoramento do Plano Nacional 

de Fiscalização do CAU, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

VI - instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, em primeira instância, de autuação 

lavrada em processos de fiscalização do exercício profissional; 

VII - propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já normatizados pelo 

CAU/BR, sobre: 

a) ações de fiscalização; 

b) emissão e recolhimento de carteiras de identificação profissional; e 



 
 

c) emissão e cancelamento de registro de atestado. 

VIII - propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a atos já normatizados pelo 

CAU/BR referentes a: 

a) fiscalização; 

b) alterações de registros profissionais; 

c) requerimentos de registro de pessoas jurídicas; 

d) requerimentos de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); 

e) requerimentos de Registros de Direito Autoral (RDA); 

f) emissão e recolhimento de carteiras de identificação profissional; 

g) emissão e cancelamento de certidões; 

h) emissão e cancelamento de registro de atestados; e 

i) atividades técnicas no exercício da Arquitetura e Urbanismo; 

IX - apreciar e deliberar sobre propostas relacionadas a exercício profissional, 

encaminhadas pelo Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do 

CAU/CE (CEAU-CAU/CE); 

X - propor, apreciar e deliberar sobre apuração de irregularidades e responsabilidades 

relacionadas aos aspectos de exercício profissional, no âmbito de sua competência; e 

XI - propor, apreciar e deliberar sobre indicadores estratégicos de caráter de exercício 

profissional para subsidiar a revisão do Planejamento Estratégico do CAU, a ser 

encaminhados ao CAU/BR. 

 


