
 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 67/2017 – CEP 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em 
Florianópolis/SC, na sede do CAU/SC, no dia treze do mês de julho de dois mil e 
dezessete, no uso das competências que lhe conferem os artigos 101, 125 e 125-A do 
Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto,  
 
 
Considerando o anteprojeto da Resolução, encaminhado para apreciação dos CAU/UF, 
que dispõe sobre a confecção, a expedição e o recolhimento de carteiras de identificação 
de profissionais; 
 
DELIBEROU por unanimidade de votos: 
 
 
1 – Sugerir ao CAU/BR a adequação do ‘ambiente profissional’ do SICCAU, para que as 
informações sobre pendencias de carteira (pagamento da taxa, atualização cadastral, 
coleta de dados biométricos e entrega da carteira) sejam apresentadas de forma mais 
amigável, facilitando para o Arquiteto e Urbanista a identificação das etapas faltantes 
para obtenção do documento; 
 
 
2 – Requerer não seja estipulado prazo para coleta de dados biométricos, pois nem 
todos os CAU/UF possuem regionais, como é o caso do CAU/SC, que segue uma 
programação semestral para realizar as coletas de dados biométricos em outras cidades 
fora da sede e sugerir que o prazo estipulado pela Resolução seja apenas para emissão 
da carteira após conclusão de todas as etapas; 
 
 
3 – Requerer que as etapas para obtenção da carteira profissional (pagamento da taxa, 
atualização cadastral e coleta de dados biométricos) não sejam condicionadas a 
efetivação da etapa anterior, possibilitando a otimização das viagens dos CAU/UF para 
coleta de dados biométricos fora da sede, capturando os dados do maior número de 
profissionais possíveis, tanto os que já iniciaram quanto os que ainda irão iniciar o 
processo para obtenção da carteira; 
 
 
4 – Solicitar que os anteprojetos de Resolução do CAU/BR sejam encaminhados para 
apreciação dos CAU/UF em 2 momentos: juntamente com a divulgação para consulta 
pública e após as alterações com base nas contribuições realizadas; 
 
 
5 – Solicitar que analisem a possibilidade de os profissionais terem apenas um único 
número de registro profissional, sendo transformado de provisório para definitivo após 
a entrega do Diploma, evitando transtornos com relação a alteração do número; 
 



 

 

6 – Solicitar que seja verificada a necessidade de emissão de carteira profissional aos 
arquitetos e urbanistas com registro provisório, considerando o prazo do processo e 
entrega da carteira provisória e a validade do documento (1 ano); 
 
 
 

Florianópolis/SC, 13 de julho de 2017. 
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