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DELIBERAÇÃO n.001/2021

Assunto Revisão da Res. CAU/BR n. 193/2021

A Com issão de Exercíc io P ro fiss iona l do Conse lho de A rqu ite tu ra e U rban ismo do R io
de Jane iro , no exercíc io das prerrogativas e com petências conform e artigos 111 e 112 do
Reg imento In terno do CAU /RJ (De liberação P lenária n .025/2017), aprec iou sugestão de
supressão de trecho da reso lução 193, m ed ian te a segu in te justifica tiva :

JUSTIF ICATIVA:
O desconto das anu idades para as em presas de arqu ite tu ra ind iv idua is fo i um a conqu is ta
provocada pe la CEP /RJ, a partir de carta ao CAU -BR , no período da pandem ia , cham ando a
atenção para esta dup la cobrança que afe tava os pro fissiona is libera is . Esta m udança
provocada pe la reso lução 193/2020, fo i um a grande conqu is ta para a categoria e ating iu
a inda as em presas de responsab ilidade lim itada, que podem ter a té 50% de desconto . Porém ,
para uso deste "favorec im ento", o pro fissiona l deve apresentar um CERT IDÃO atua lizada da
jun ta com erc ia l, com até 60 d ias da data da so lic itação, com o consta no Inc iso 2º do artigo 7º
da Reso lução citada. A em issão da certidão gera um custo a m ais para o pro fissiona l,
enquanto a Reso lução teve o in tu ito justamente contrá rio , is to é , de reduzir custos. A
Com issão entende com o DESNECESSÁR IA ta l exigência , e que apenas o fa to de estar em
situação regu lar jun to ao CAU já com provaria o d ire ito ao desconto . Caso não se ja possíve l
suprim ir ta l exigência para as em presas LTDA ., esta deveria ser suprim ida, ao m enos, para
as em presas E IRELI.

DELIBERAÇÃO :
Após aprec iação da matéria , a com issão RESOLVE , por ac lam ação dos presentes:

1 . Sugerir à P lenária do CAU /RJ que encam inhe ao CAU /BR ped ido de supressão de trecho
do §2º, do art. 7º, da Reso lução CAU /BR n.193/2020, conform e demonstrado a segu ir:

Texto a tual:
§ 2º O desconto ad ic iona l re fe ren te ao § 1º deste artigo deverá ser requerido ao CAU /UF,
a cada 3 (três) anos, m ed ian te apresentação, a té 31 de março do exercíc io corren te , de
certidão em itida a m enos de 60 (sessenta) d ias pe la jun ta com erc ia l ou órgão equ iva len te .

Novo texto proposto :
§ 2º O desconto ad ic iona l re feren te ao § 1º deste artigo deverá ser requerido ao CAU /UF,
a cada 3 (três) anos, a té o d ia 31 de março do exerc íc io corren te .

R io de Jane iro /RJ, 26 de fevere iro de 2021.

_____________________________________
Rodrigo Bertamé
Coordenador


