
 

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEDEP. 
 

 

Endereço: 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018 Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 / 3026-1900 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

 

PROTOCOLO 1157350/2020 

INTERESSADO Gerencia Técnica e de Fiscalização   

DELIBERAÇÃO CEDEP Nº 43/2020 

 

A COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins, no exercício das competências que lhe confere o artigo 94 do Regimento Interno 

do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação CAU/BR nº 

0093-05/2019, observada as disposições do artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, inciso 

III, alínea ‘b’, da Resolução CAU/BR nº 30,  reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 20 de 

outubro de 2020, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela 

Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto em epígrafe, e  

 

Considerando que na prática, diversas empresas, ao serem notificadas, por ausência de 

responsável técnico ou para pagamento de anuidade, formulam por e-mail ou via protocolo presencial, 

pedido de interrupção do registro.  

 

Considerando que ao serem orientadas que devem formular o pedido via SICCAU, alegam não 

terem acesso e não saberem manusear o sistema, pois era gerenciado pelo responsável técnico.  

 

Considerando que deve prevalecer a vontade da interrupção, respeitada é lógica as demais 

existências normativas.  

 

RESOLVE: 

 

1- Em caso de solicitação de interrupção/cancelamento de registro, por e-mail ou via protocolo físico, 

deverá ser adotado os seguintes procedimentos: 

 

1.1.1 – Fazer contato com a requerente e verificar a possibilidade de reativar a senha 

de acesso ao SICCAU e orientá-lo de como fazer via sistema;   

 

1.1.2 – Não sendo possível, o requerente deverá comprovar a legitimidade para 

formular o pedido. Comprovada, o pleito será anotado como um protocolo no 

SICCAU e vinculada a interessada, prosseguindo -se, conforme as normas do 

CAU/BR, para o caso. 

 

Palmas - TO, 19 de outubro de 2020.  

 

 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 
 
 

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, na forma do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020). 
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FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexa à Deliberação CEDEP nº 43/2020  

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

Luís Hildebrando Ferreira Paz   X    

Fernanda Brito de Abreu – suplente convocada  X    

Valéria Ernestina de Oliveira - suplente convocada X    

 

 

 

Histórico de Votação 

 

Matéria da Votação:  
Pedido de interrupção/cancelamento de registro por e-mail, ou protocolo físico.  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências: sem  

 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Luís Hildebrando Ferreira Paz 

 

Palmas - TO, 19 de outubro de 2020 
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