PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO DO CAU/BR
DELIBERAÇÃO N° 009/2020 – CPFi-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi-CAU/BR, reunida ordinariamente por
meio de videoconferência, no dia 2 de abril de 2020, no uso das competências que lhe conferem o art.
103 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o estado de calamidade pública no país em decorrência da pandemia do novo coronavírus
e das medidas de contingenciamento por parte do CAU/BR para mitigar os impactos financeiros na
autarquia.
DELIBEROU:
1 – Propor ao Conselho Diretor que:
a) Transposições automáticas dos valores que não serão utilizados (reuniões, eventos, patrocínios,
etc.);
b) Solicite relatórios gerenciais com a síntese das informações financeiras, inclusive do Fundo de
Apoio e do centro de Serviços Compartilhados, à Gerência Executiva;
c) Solicite revisão do plano de trabalho e de Ação das comissões do CAU/BR;
d) Adote contingenciamento imediato de tudo que não seja gasto fixo ou prioritário;
e) Cancele as contratações de pessoal e eventos;
f) Suspenda os eventos, seminário e reuniões presenciais até o final do mês de junho
g) Crie o Comitê de Crise, com a participação dos Presidentes de CAU/UF representantes dos três
grupos (Básicos, médios e superavitários);

Brasília, 2 de abril de 2020.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da
saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

DANIELA DEMARTINI
Secretária-Geral da Mesa do CAU/BR
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2 –Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/BR.

93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Videoconferência
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Histórico da votação:
93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Data: 2/04/2020
Matéria em votação: Medidas de contingenciamento do CAU/BR
Resultado da votação: Sim (05) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (05)
Ocorrências:
Condução dos trabalhos (coordenador): Raul Gradim
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