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DAS MODALIDADES, DO OBJETIVO E DO OBJETO DA FISCALIZAÇÃO

Seção I - Das Modalidades de Fiscalização

Art. 5º A fiscalização do exercício profissional deverá ser orientada, de forma primária, por ações de natureza
educativa, preventiva e orientativa, e, de forma secundária, por ações de natureza coercitiva.

§ 1º A fiscalização de natureza educativa tem por objetivo levar ao conhecimento dos estudantes de Arquitetura e
Urbanismo a legislação de regência da profissão.

§ 2º A fiscalização de natureza preventiva tem por objetivo informar a sociedade e os profissionais arquitetos e
urbanistas quanto à atuação lícita e regular da Arquitetura e Urbanismo com o objetivo de prevenir a ocorrência de
eventuais infrações à legislação aplicável.

§ 3º A fiscalização de natureza CORRETIVA orientativa tem por objetivo possibilitar, após regular notificação, a
regularização de eventuais situações de desconformidade com a legislação aplicável à Arquitetura e Urbanismo sem
a aplicação de sanções.

§ 3º A fiscalização de natureza coercitiva tem por objetivo autuar leigos, profissionais arquitetos e urbanistas ou
pessoas jurídicas prestadoras de serviços de Arquitetura e Urbanismo por infrações à legislação correlata ao
exercício da Arquitetura e Urbanismo com a determinação de regularização de eventuais situações de
desconformidade e aplicação de sanções.

Parágrafo único. As ações de fiscalização buscarão dar prioridade à inteligência em relação à atuação ostensiva.
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RESOLUÇÃO

A Resolução aprovará o Plano Nacional de Fiscalização, onde estará contido o
processo de implementação da Nova Proposta de Fiscalização do Sistema CAU.
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PLANO NACIONAL FISCALIZAÇÃO

O Plano Nacional de Fiscalização estabelecido na forma do ANEXO II da
Resolução compreende o universo FUNDAMENTADO de ações que tem por
objetivo a efetivação da atuação educativa, preventiva, corretiva e coercitiva da
atividade fiscalizatória a cargo dos CAU/UF e do CAU/BR por meio de Tipologias,
Conceitos, Métodos de Implementações (com metas e Ações) e Resultados
(futuros INDICADORES) .
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DIRETRIZES

PLANO NACIONAL FISCALIZAÇÃO

O CAU/BR determinará anualmente, por meio das diretrizes orçamentárias, o
percentual da receita dos CAU/UF a ser aplicado em ações de fiscalização a cargo
dos CAU/UF, bem como os percentuais específicos a serem aplicados em cada
modalidade de fiscalização (educativa, preventiva, corretiva e coercitiva).
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PLANO DE AÇÃO

O CAU/UF determinará anualmente, por meio de suas ações previstas nos Planos
de Ação dos CAU/UF, atendendo o Planejamento Estratégico do CAU e as
Diretrizes Orçamentárias a serem aplicadas em cada modalidade de fiscalização
(educativa, preventiva, corretiva e coercitiva).


