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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 
 
 

RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013 
 
 

Dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as 
áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas, e dá outras 
providências. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das 
competências previstas nos artigos 3° e 28, inciso II da Lei n° 12.378, de 31 de 
dezembro de 2010, e nos artigos 2°, incisos I, II e IV, 3°, incisos I e V, e 9°, incisos I e 
XLII do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro 
de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião Plenária Ordinária n° 20, 
realizada nos dias 11 e 12 de julho de 2013; 
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setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na Reunião
Plenária Ordinária n° 20, realizada nos dias 11 e 12 de julho de
2013;

Considerando o que dispõe a Lei n° 12.378, de 31 de de-
zembro de 2010, que "Regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -
CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e

do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências";
Considerando o que dispõem o Decreto n° 23.569, de 11 de

dezembro de 1933, que "Regula o exercício das profissões de en-
genheiro, de arquiteto e de agrimensor"; a Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que "Regula o exercício das profissões de En-
genheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo"; e o Decreto n° 90.922,
de 6 de fevereiro de 1985, que "Regulamenta a Lei n° 5.524, de 5 de
novembro de 1968, que 'dispõe sobre o exercício da profissão de
técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2° grau'";

Considerando o que dispõem as Resoluções do então Con-
selho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia (Confea) n°
218, de 29 de junho de 1973, que "Discrimina atividades das di-
ferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia"; e n° 1010, de 22 de agosto de 2005, que "Dispõe sobre
a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades,
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exer-
cício profissional";

Considerando o que dispõem as Resoluções do Conselho
Nacional de Educação - Câmara de Ensino Superior (CNE/CES) n°
11, de 11 de março de 2002, que "Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia"; n° 1, de 2 de
fevereiro de 2006, que "Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia
e dá outras providências"; e n° 2, de 17 de junho de 2010, que
"Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação
em Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução
CNE/CES n° 6/2006", resolve:

Art. 1° Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uni-
profissional, de formação generalista, cujas atividades, atribuições e
campos de atuação encontram-se discriminados no art. 2° da Lei n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010.

Art. 2° No âmbito dos campos de atuação relacionados nos
incisos deste artigo, em conformidade com o que dispõe o art. 3° da
Lei n° 12.378, de 2010, ficam especificadas como privativas dos
arquitetos e urbanistas as seguintes áreas de atuação:

I - DA ARQUITETURA E URBANISMO:
a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edi-

ficação;
b) projeto arquitetônico de monumento;
c) coordenação e compatibilização de projeto arquitetônico

com projetos complementares;
d) relatório técnico de arquitetura referente a memorial des-

critivo, caderno de especificações e de encargos e avaliação pós-
ocupação;

e) desempenho de cargo ou função técnica concernente à
elaboração ou análise de projeto arquitetônico;

f) ensino de teoria, história e projeto de arquitetura em cur-
sos de graduação;

g) coordenação de curso de graduação em Arquitetura e
Urbanismo;

h) projeto urbanístico;
i) projeto urbanístico para fins de regularização fundiária;
j) projeto de parcelamento do solo mediante loteamento;
k) projeto de sistema viário urbano;
l) coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo

com projetos complementares;
m) relatório técnico urbanístico referente a memorial des-

critivo e caderno de especificações e de encargos;
n) desempenho de cargo ou função técnica concernente à

elaboração ou análise de projeto urbanístico; e
o) ensino de teoria, história e projeto de urbanismo em cur-

sos de graduação;
II - DA ARQUITETURA DE INTERIORES:
a) projeto de arquitetura de interiores;
b) coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura

de interiores com projetos complementares;
c) relatório técnico de arquitetura de interiores referente a

memorial descritivo, caderno de especificações e de encargos e ava-
liação pós-ocupação;

d) desempenho de cargo ou função técnica concernente à
elaboração ou análise de projeto de arquitetura de interiores;

e) ensino de projeto de arquitetura de interiores;
III - DA ARQUITETURA PAISAGÍSTICA:
a) projeto de arquitetura paisagística;
b) projeto de recuperação paisagística;
c) coordenação e compatibilização de projeto de arquitetura

paisagística ou de recuperação paisagística com projetos complemen-
tares;

d) cadastro do como construído (as built) de obra ou serviço
técnico resultante de projeto de arquitetura paisagística;

e) desempenho de cargo ou função técnica concernente a
elaboração ou análise de projeto de arquitetura paisagística;

f) ensino de teoria e de projeto de arquitetura paisagística;
IV - DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E AR-

TÍSTICO:
a) projeto e execução de intervenção no patrimônio histórico

cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumen-
tos, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização,
reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e va-
lorização de edificações, conjuntos e cidades;

b) coordenação da compatibilização de projeto de preser-
vação do patrimônio histórico cultural e artístico com projetos com-
plementares;

c) direção, condução, gerenciamento, supervisão e fiscali-
zação de obra ou serviço técnico referente à preservação do pa-
trimônio histórico cultural e artístico;

d) inventário, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento,
laudo e parecer técnico, auditoria e arbitragem em obra ou serviço
técnico referente à preservação do patrimônio histórico cultural e
artístico;

e) desempenho de cargo ou função técnica referente à pre-
servação do patrimônio histórico cultural e artístico;

f) ensino de teoria, técnica e projeto de preservação do pa-
trimônio histórico cultural e artístico;

V - DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL:
a) coordenação de equipe multidisciplinar de planejamento

concernente a plano ou traçado de cidade, plano diretor, plano de
requalificação urbana, plano setorial urbano, plano de intervenção
local, plano de habitação de interesse social, plano de regularização
fundiária e de elaboração de estudo de impacto de vizinhança;

VI - DO CONFORTO AMBIENTAL:
a) projeto de arquitetura da iluminação do edifício e do

espaço urbano;
b) projeto de acessibilidade e ergonomia da edificação;
c) projeto de acessibilidade e ergonomia do espaço urbano.
Art. 3° As demais áreas de atuação dos arquitetos e ur-

banistas constantes do art. 2° da Lei n° 12.378, de 2010, que não lhes
sejam privativas nos termos do art. 2° desta Resolução, constituem
áreas de atuação compartilhadas entre os profissionais da Arquitetura
e Urbanismo e os de outras profissões regulamentadas.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, asseguradas aos técnicos de nível médio ou de 2° grau as
prerrogativas conferidas pelo Decreto n° 90.922, de 6 de fevereiro de
1985.

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
Presidente do Conselho

ANEXO

Este Anexo contém o Glossário referente às atividades e
atribuições discriminadas no art. 2° da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, que, por meio desta Resolução são especificadas,
em seu art. 2°, como áreas de atuação privativas dos arquitetos e
urbanistas. Ainda que os verbetes aqui elencados possam ser também
aplicáveis a outros contextos, para os fins desta Resolução não deve
prevalecer entendimento ou aplicação distinta do que dispõe este
Glossário.

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para uti-
lização, com segurança e autonomia, dos espaços edificados e ur-
banos - incluindo mobiliário e equipamento -, bem como dos trans-
portes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da legislação
vigente;

Análise de projeto: atividade que consiste em verificar, me-
diante exame minucioso, a conformidade de um projeto arquitetônico,
urbanístico ou paisagístico em relação a todos os condicionantes
legais que lhes são afetos, com vistas à sua aprovação e obtenção de
licença para a execução da obra, instalação ou serviço técnico a que
ele se refere;

Arbitragem: atividade técnica que consiste na solução de
conflito com base em decisão proferida por árbitro que, dentre pro-
fissionais versados na matéria objeto da controvérsia, seja escolhido
pelas partes nela envolvidas;

Arquitetura de interiores: campo de atuação profissional da
Arquitetura e Urbanismo que consiste na intervenção em ambientes
internos ou externos de edificação, definindo a forma de uso do
espaço em função de acabamentos, mobiliário e equipamentos, além
das interfaces com o espaço construído - mantendo ou não a con-
cepção arquitetônica original -, para adequação às novas necessidades
de utilização. Esta intervenção se dá no âmbito espacial; estrutural;
das instalações; do condicionamento térmico, acústico e lumínico; da
comunicação visual; dos materiais, texturas e cores; e do mobiliá-
rio;

Arquitetura paisagística: campo de atuação profissional da
Arquitetura e Urbanismo que envolve atividades técnicas relacionadas
à concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e
abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados
isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a
territorial;

Cadastro como construído (as built): atividade técnica que,
durante e após a conclusão de obra ou serviço técnico, consiste na
revisão dos elementos do projeto em conformidade com o que foi
executado, objetivando tanto sua regularidade junto aos órgãos pú-
blicos como sua atualização e manutenção;

Áreas de atuação compartilhadas: atividades técnicas, atri-
buições e campos de atuação profissional que são legalmente comuns
a duas ou mais profissões regulamentadas, podendo ser exercidas
pelos profissionais em qualquer delas habilitados na forma da lei;

Áreas de atuação privativas: atividades técnicas, atribuições
e campos de atuação profissional que, por expressão de lei ou re-
gulamentação derivada de delegação legal, são exclusivas de de-
terminada profissão regulamentada;

Auditoria: atividade técnica que consiste em minuciosa ve-
rificação de obediência a condições formais estabelecidas para o con-
trole de processos e a lisura de procedimentos relacionados à ela-
boração de projetos ou à execução de obra ou serviço técnico;

Avaliação: atividade técnica que consiste na determinação do
valor qualitativo, quantitativo ou monetário de um bem, o qual se
constitui de um objeto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico;

Avaliação pós-ocupação: atividade técnica que, consistindo
na avaliação do resultado de projeto materializado através de obra ou
serviço técnico, tem por objetivo diagnosticar aspectos positivos e
negativos do ambiente construído em uso;

Caderno de encargos: instrumento que estabelece os requi-
sitos, condições e diretrizes técnicas, administrativas e financeiras
para a execução de obra ou serviço técnico;

Caderno de especificações: instrumento que estabelece as
condições de execução e o padrão de acabamento para cada tipo de
obra ou serviço técnico, indicando os materiais especificados e os
locais de sua aplicação e obedecendo à legislação pertinente, podendo
ser parte integrante do caderno de encargos;

Condução: atividade técnica que consiste no comando ou
chefia de equipe de trabalho relacionado à elaboração de projeto ou à
execução de obra ou serviço técnico no âmbito da Arquitetura e
Urbanismo;

Coordenação de projetos: atividade técnica que consiste em
coordenar e compatibilizar o projeto arquitetônico, urbanístico ou
paisagístico com os demais projetos a ele complementares, podendo
ainda incluir a análise das alternativas de viabilização do empre-
endimento;

Coordenação de equipe multidisciplinar: atividade que con-
siste no gerenciamento das atividades técnicas desenvolvidas por pro-
fissionais de diferentes formações profissionais, as quais se destinam
à consecução de plano, estudo, projeto, obra ou serviço técnico;

Conservação: atividade que consiste num conjunto de prá-
ticas, baseadas em medidas preventivas e de manutenção continuada,
que visam à utilização de recursos naturais, construtivos e tecno-
lógicos, de modo a permitir que estes se preservem ou se renovem;

Desempenho de cargo ou função técnica: atividade técnica
exercida de forma continuada e em decorrência de ato de nomeação,
designação ou contrato de trabalho, cujo objeto se insere no âmbito
das atividades, atribuições e campos de atuação de determinada pro-
fissão;

Direção de obra ou serviço técnico: atividade técnica que
consiste em determinar, comandar e essencialmente decidir com vis-
tas à consecução de obra ou serviço, definindo uma orientação ou
diretriz a ser seguida durante a sua execução por terceiros;

Ensino: atividade profissional que consiste na produção de
conhecimentos de maneira sistemática, formal e institucionalizada,
com vistas à formação acadêmica, em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo;

Especificação: atividade que consiste na fixação das carac-
terísticas, condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos,
instalações ou técnicas de execução a serem empregadas em obra ou
serviço técnico;

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV): estudo executado
de forma a contemplar os impactos positivos e negativos de um
empreendimento ou atividade na área e suas proximidades, em con-
formidade com a legislação vigente;

Ergonomia: campo de atuação profissional cujo objeto con-
siste em buscar as melhores condições de acessibilidade das edi-
ficações, espaços urbanos, mobiliários e equipamentos, com vistas à
utilização destes sem restrições e com segurança e autonomia;

Fiscalização de obra ou serviço técnico: atividade que con-
siste na inspeção e no controle técnico sistemático de obra ou serviço
técnico, tendo por finalidade verificar se a execução obedece às di-
retrizes, especificações e prazos estabelecidos no projeto;

Gerenciamento de obra ou serviço técnico: atividade que
consiste no controle dos aspectos técnicos e econômicos do desen-
volvimento de uma obra ou serviço técnico, envolvendo a admi-
nistração dos contratos e incluindo um rigoroso controle do cro-
nograma físico-financeiro estabelecido;

Inventário: levantamento dos bens de valor cultural ou na-
tural de um sítio histórico ou natural;

Laudo: peça na qual, com fundamentação técnica, o pro-
fissional habilitado como perito relata o que observou e apresenta
suas conclusões;

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes edificáveis ur-
banos, com abertura ou alargamento de vias públicas e destinação de
áreas para equipamentos urbanos e áreas verdes, nos termos da le-
gislação vigente;

Memorial descritivo: peça ou documento que consiste na
discriminação das atividades técnicas, das especificações e dos mé-
todos construtivos a serem empregados na execução de determinada
obra ou serviço técnico, em conformidade com o projeto;

Monitoramento: atividade técnica que consiste em acompa-
nhar, verificar e avaliar a obediência às condições previamente es-
tabelecidas para a perfeita execução ou operação de obra ou serviço
técnico;

Monumento: edificação, estrutura ou conjunto arquitetônico,
que se revela notável pelo valor artístico, pelo porte, pelo significado
histórico-cultural ou pela antiguidade;

Parecer técnico: documento por meio do qual se expressa
opinião tecnicamente fundamentada sobre determinado assunto, emi-
tido por profissional legalmente habilitado;

Patrimônio histórico cultural e artístico: conjunto de bens
materiais ou imateriais que, considerados individualmente ou em con-
junto, serve de referência à identidade, à ação ou à memória dos
diferentes grupos formadores de uma sociedade, e cuja preservação e
conservação seja de interesse público, o que inclui: as formas de
expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificações e
outros espaços destinados às manifestações artísticas e culturais; con-
juntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-
queológico, paleontológico, ecológico e científico;

Perícia: atividade técnica que consiste na apuração das cau-
sas de determinado evento, na qual o profissional legalmente ha-
bilitado, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho
técnico visando à emissão de conclusão fundamentada;
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Planejamento: atividade técnica que, através de formulação
sistematizada e contínua e com base em decisões articuladas e in-
tegradas, consiste na determinação de um conjunto de procedimentos
a serem adotados com vistas a alcançar determinado fim, expressando
seus objetivos e metas e explicitando os meios disponíveis ou ne-
cessários para alcançá-los, num dado prazo;

Plano: documento que se constitui nas diretrizes gerais for-
muladas para a implantação de um conjunto de medidas de ordem
técnica, econômica, social ou política, que visam a determinado ob-
jetivo, do qual derivam as ações a serem empreendidas e os projetos
técnicos que conduzirão à execução das obras ou serviços técnicos
dele advindos;

Plano de habitação de interesse social: instrumento através
do qual o poder público define soluções de moradias consideradas
como de interesse social, sobretudo por voltar-se à inclusão das po-
pulações de baixa renda, nos termos da legislação vigente;

Plano de intervenção local: instrumento técnico que se cons-
titui no conjunto de diretrizes dos programas e projetos voltados à
reestruturação, requalificação ou reabilitação funcional e simbólica de
setor ou zona urbana, que resulta em intervenção sobre uma realidade
preexistente possuidora de características e configurações específicas
e que tem como objetivo retomar, alterar ou acrescentar novos usos,
funções e propriedades, além de promover a apropriação do espaço
pela população que o ocupa;

Plano de regularização fundiária: instrumento técnico cons-
tituído do conjunto dos elementos necessários à adoção das medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, nos termos da legislação vigente;

Plano ou traçado de cidade: instrumento técnico que es-
tabelece a natureza e a estrutura do traçado e desenho urbano, con-
siderando zoneamento, sistema viário urbano, setorização e mobi-
lidade urbana, aplicável tanto em áreas não ocupadas como em áreas
de expansão urbana do município, e que servirá de diretriz para a
elaboração dos projetos técnicos correspondentes.

Plano diretor: instrumento técnico que constitui a base para a
política de desenvolvimento e de ordenamento do uso do solo e
ocupação urbana, dos normativos urbanísticos e edilícios, da mo-
bilidade e transporte ou da drenagem pluvial, em áreas de município
ou em regiões metropolitanas, nos termos da legislação vigente;

Plano setorial urbano: instrumento técnico voltado para o
desenvolvimento local, que é expresso em metas e objetivos de curto
e médio prazo e se submete a constantes revisões, apresentando-se na
forma de planos diversos, como planos de mobilidade, de habitação e
de saneamento ambiental;

Preservação: conjunto de procedimentos e ações organizadas
e integradas que objetivam manter a integridade e perenidade de
patrimônio edificado, urbanístico ou paisagístico;

Projeto arquitetônico: atividade técnica de criação, pela qual
é concebida uma obra de arquitetura;

Projeto de arquitetura da iluminação: atividade técnica de
criação que consiste na definição e representação dos sistemas de
iluminação a serem utilizados em determinado espaço edificado ou
urbano, com vistas a atender aos aspectos qualitativos (para uma
melhor apreensão do espaço do ponto de vista do conforto visual),
devendo ser entendido ainda como a integração da iluminação natural
com a artificial;

Projeto urbanístico: atividade técnica de criação, pela qual é
concebida uma intervenção no espaço urbano, podendo aplicar-se
tanto ao todo como a parte do território - projeto de loteamento,
projeto de regularização fundiária, projeto de sistema viário e de
acessibilidade urbana;

Projetos complementares: projetos técnicos que se integram
ao projeto arquitetônico (projeto estrutural, de instalações elétricas, de
instalações telefônicas, de instalações hidrossanitárias, de luminotec-
nia), urbanístico ou paisagístico (projeto de abastecimento d'água, de
saneamento, de drenagem, de terraplenagem e pavimentação, de ilu-
minação urbana) com vistas a fornecer indicações técnicas comple-
mentares necessárias à materialização da obra, instalação ou serviço
técnico;

Reabilitação: atividade técnica que consiste na requalificação
de espaço edificado, urbanístico ou paisagístico usualmente para a
mesma função;

Recuperação paisagística: recomposição de uma paisagem
degradada, natural ou construída, a uma condição de não degradada,
que pode ser diferente de sua condição original;

Reforma de edificação: renovação ou aperfeiçoamento, em
parte ou no todo, dos elementos de uma edificação, a serem exe-
cutados em obediência às diretrizes e especificações constantes do
projeto arquitetônico de reforma;

Restauro: atividade técnica que consiste em recuperar ou
reintegrar, em parte ou integralmente, os elementos de um edifício,
monumento ou conjunto arquitetônico, por meio das diversas formas
de intervenção física, de caráter técnico e científico, que visem a sua
preservação;

Reutilização: atividade técnica que consiste na conversão
funcional de um edifício, monumento ou conjunto arquitetônico, por
meio da alteração do uso original, considerando suas características
essenciais para garantir funções apropriadas ao espaço objeto de res-
tauração, conservação ou preservação;

Sistema viário urbano: conjunto de elementos da malha viá-
ria de um determinado território, distribuídos e classificados hie-
rarquicamente - vias arteriais, vias coletoras, vias locais etc. - cujas
conceituações, diretrizes e normas devem constar do plano diretor de
cada município;

Supervisão de obra ou serviço técnico: atividade exercida por
profissional ou empresa de Arquitetura e Urbanismo que consiste na
verificação da implantação do projeto na obra ou serviço técnico,
visando assegurar que sua execução obedeça fielmente às definições
e especificações técnicas nele contidas;

Vistoria: atividade técnica que consiste na constatação de um
fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos ele-
mentos que o constituem, sem a indagação das causas que o mo-
tivaram.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

RETIFICAÇÃO

No Acórdão nº 19.593, publicado no DOU de 10/07/13,
Seção 1, página 184, onde se lê: "Maria de Fátima Brasileiro Lyra
(Presidente)", leia-se: "Fernando Zanghelini (Presidente)".

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

ACÓRDÃO

RECURSO EM AÇÃO ÉTICA JULGADO PELO PLENÁ-
RIO EM 22/02/2013

1. Processo CFO-20032/2012
Processo CRO-RJ-187/2010
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Rio de

Janeiro
Denunciada: CD-Paula Morgado Inácio
Acórdão CFO-1878/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial, cumulada

com pena pecuniária de 5 (cinco) anuidades.

AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, CD
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO No- 1.149, DE 27 DE MAIO DE 2013

Aprova a abertura de Crédito Adicional Suple-
mentar ao Orçamento do Exercício de 2013.

O Plenário do CONSELHO REGIONAL DE CONTABI-
LIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições
legais e regimentais e tendo em vista o que preceitua o Artigo 4º, da
Resolução CRC SP nº. 1131/2012, de 22.10.2012, que aprovou a
proposta orçamentária para o exercício de 2013, o parecer favorável
da Câmara de Controle Interno e o que consta do processo "CTB" nº.
6/2013, de 22 de maio de 2013 e da Deliberação do Conselho Diretor
nº. 40/2013, de 22 de maio de 2013,

CONSIDERANDO a análise orçamentária, onde foi veri-
ficada a necessidade de se proceder ao ajuste na dotação orçamen-
tária; e,

CONSIDERANDO os termos do artigo 43, parágrafo 1º,
Inciso I, da Lei nº. 4320, de 17 de março de 1964, resolve:

Artigo 1º - Aprovar a abertura de CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR ao orçamento do exercício de 2013, do Conselho
Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, no valor de R$
4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), nas seguintes
dotações:
S U P L E M E N TA :

6.3.1 Despesas Correntes
6.3.1.3 Uso de Bens e Serviços
6.3.1.3.02 Serviços
6.3.1.3.02.01 Serviços
6.3.1.3.02.01.002 Serviço de Assessoria e Consultoria 200.000,00
6.3.1.3.02.01.043 Impressão do Boletim 600.000,00
6.3.2 Despesas de Capital
6.3.2.1 Investimentos
6.3.2.1.01 Obras, Instalações e Reformas
6.3.2.1.01.01 Obras, Instalações e Reformas
6.3.2.1.01.01.001 Obras e Instalações 1.700.000,00
6.3.2.1.03 Equipamentos e Materiais Permanentes
6.3.2.1.03.01 Equipamentos e Materiais Permanentes
6.3.2.1.03.01.001 Móveis e Utensílios de Escritório 700.000,00
6.3.2.1.03.01.002 Máquinas e Equipamentos 1.200.000,00
6.3.2.1.03.01.006 Equipamentos de Processamento de Dados 200.000,00
TO TA L 4.600.000,00

Parágrafo Único - O valor do presente crédito será coberto
com recursos provenientes de parte do superávit financeiro do exer-
cício anterior aplicado pelos seguintes fundos:

a) FUNDO PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM, aprovado
conforme a Resolução CRC SP nº. 1137/2012, de 03.12.2012.

b) FUNDO PARA READEQUAÇÃO DA SEDE E OCU-
PAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO, aprovado conforme Resolução CRC
SP nº. 1105/2011, de 19.12.2011, e alterada conforme a Resolução
CRC SP nº. 1138/2012, de 17.12.2012.

Artigo 2º - A presente Resolução deverá ser remetida ao
Conselho Federal de Contabilidade para homologação.
Obs.: Aprovada no CFC conforme processo CFC/CCI nº.
2012/000119 Deliberação 048/2013 de 20 de junho de 2013 e ho-
mologado conforme a ATA nº. 980 de 21 de junho de 2013.

LUIZ FERNANDO NÓBREGA
Presidente do Conselho

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

CONSELHO PLENO

ACÓRDÃO

PROPOSIÇÃO N. 49.0000.2013.003608-7/COP. Origem:
Presidente do Conselho Seccional da OAB/Tocantins. Ofício n.
059/2013-GAB. Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. As-
sunto: Proposta de ajuizamento de Ação Direta de Inconstituciona-
lidade. Medida Provisória estadual n. 03/2013. Interessados: Muni-
cípio de Palmas, Secretaria de Assuntos Jurídicos de Palmas e Pro-
curadoria-Geral do Município de Palmas - Tocantins (Procurador-Ge-
ral Publio Borges Alves, OAB/TO 2365) e José Roberto Torres Go-
mes, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos da cidade de Palmas
- Tocantins. Relator: Conselheiro Federal Valmir Pontes Filho (CE).
EMENTA N. 015/2013/COP. Medida Provisória. Expedição. Com-
petência. Prerrogativa do Presidente da República, em caráter excep-
cional. Governadores e Prefeitos. Art. 25, V, da Constituição do Es-
tado de Tocantins. Art. 35, V, da Lei Orgânica do Município de Pal-
mas. Lei Municipal nº 1.956, de 8 de abril de 2013 - Palmas, TO.
Organização, quadro, carreira e vencimentos da Secretaria de Assuntos
Jurídicos do Município. Delegação de atribuições ao Procurador Geral,
aos Chefes de Procuradorias e aos Procuradores Municipais, por meio
de ato próprio. Extinção do Conselho Superior de Procuradores. Pro-
cedimentos disciplinares. Competência da Corregedoria Geral do Mu-
nicípio. Subordinação do Procurador Geral, dos Procuradores Chefes e
dos Procuradores de carreira à Secretaria criada, tanto sob o ponto de
vista institucional como administrativo. Descabimento, na hipótese, do
controle concentrado de constitucionalidade junto ao Supremo Tri-
bunal Federal. Cogitada a propositura, perante o Tribunal de Justiça de
Tocantins, de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Mu-
nicipal, em face da Constituição Estadual, a ser titularizada pelo Con-
selho Seccional da OAB da Unidade Federada. Aprofundamento de
estudos. Exame do cabimento de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental da Constituição. Acórdão: Vistos, relatados e
discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte inte-
grante deste. Brasília, 1º de julho de 2013. Marcus Vinicius Furtado
Coêlho, Presidente. Valmir Pontes Filho, Relator.

Brasília, 16 de julho de 2013.
MARCUS VINIVIUS FURTADO COÊLHO

Presidente

CONVOCAÇÃO/PAUTA DE JULGAMENTOS

O CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA OR-
DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL reunir-se-á em Sessão Ordi-
nária a ser realizada no dia cinco de agosto de dois mil e treze, a partir das
nove horas, com prosseguimento no período vespertino, em seu plenário,
no edifício-sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, localizado no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 05, Lote 01,
Bloco M - 3º andar, Brasília/DF, CEP 70070-939, quando será julgado o
processo abaixo especificado, incluído em pauta, e os remanescentes das
pautas de julgamentos anteriores, ficando as partes e interessados no-
tificados. ORDEM DO DIA: 01-RECURSO N. 49.0000.2013.006192-
6/COP. Origem: Conselho Seccional da OAB/Amapá. Processo n.
004/2012-OAB/AP. Assunto: Recurso contra decisão em processo de
eleição de lista sêxtupla para preenchimento da vaga do quinto cons-
titucional no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Processo n.
004/2012-OAB/AP). Recte: Narson de Sá Galeno OAB/AP 417 (adv:
Jorge José Anaice da Silva OAB/AP 540). Recdo: Conselho Seccional da
OAB/Amapá. Relator: Conselheiro Federal Elton José Assis (RO). OBS:
Os processos que não forem julgados permanecerão na pauta de julga-
mentos das sessões seguintes, sem nova publicação.

Brasília, 5 de julho de 2013.
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO

Presidente

1ª CÂMARA

AUTOS COM VISTA

Os processos a seguir relacionados encontram-se com vista
ao (à)(s) Interessado (a)(s) para, querendo, apresentar (em) mani-
festação, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a instauração de
processo de restauração de autos: RECURSO N.
49.0000.2011.001772-2/PCA. Recte: Mauro Meira da Silva OAB/PR
55505. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Paraná. RECURSO N.
49.0000.2011.001968-5/PCA. Recte1: Paula Priscila Candeo Haddad
Figueira (Juíza da Vara Cível da Comarca de Campina Grande do
Sul) (Advs: Paulo Vinicius Accioly C. da Rosa OAB/PR 43134,
Victor Alberto Azi Bomfim Marins OAB/PR 19911, Graciela Iurk
Marins OAB/PR 20186, Victor Alexandre Bonfim Marins OAB/PR
20890 e outros). Rectes2: Clair da Flora Martins OAB/PR 5435 e
Juliana Martins Pereira OAB/PR 26382. Recdo: Conselho Seccional
da OAB/Paraná. RECURSO N. 2011.08.04339-05/PCA (SGD:
49.0000.2013.001206-0/PCA). Recte: Norberto Trevisan Bueno
OAB/PR 4610. Recdo: Conselho Seccional da OAB/Paraná. Inte-
ressado: Paulo Marcelo Seixas OAB/PR 38077. RECURSO N.
2011.08.05377-05/PCA (SGD: 49.0000.2013.001214-2/PCA). Recte:
Gilmar Tadeo Trevisan OAB/PR 17730. Recdo: Conselho Seccional
da OAB/Paraná.

Brasília, 16 de julho de 2013.
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO

Presidente da 1ª Câmara




