PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR E CAU/UF
PLANILHA DE CONTINGENCIAMENTO – CAU/BR
DELIBERAÇÃO N° 018/2020 – CPFi-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFi-CAU/BR, reunida ordinariamente por
meio de videoconferência, nos dias 4 e 5 de junho 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 a queda abrupta da arrecadação das receitas do CAU/BR e dos CAU/UF, necessárias para
a manutenção do normal funcionamento dessas autarquias, decorrente da redução das atividades dos
profissionais em virtude do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Deliberação Plenária DPOBR n° 0100-07/2020, de 23 de abril de 2020, que “referenda
a Deliberação Plenária Ad Referendum n° 06/2020, de 13 de abril de 2020, que aprova as medidas de
contenção de gastos, a serem adotadas pelo CAU/BR, relativamente ao exercício de 2020, e dá outras
providências”;
Considerando metodologia adotada pela CPFi-CAU/BR, que à luz dos possíveis cenários de arrecadação
e percentuais de cortes de gastos propostos por todo o conjunto autárquico CAU, estabelece novos
parâmetros orçamentários que servirão de subsídios para as medidas de mitigação dos efeitos da queda
de receitas motivada pela Pandemia da Covid-19, e cuja planilha de cálculos é parte integrante desta
deliberação; e
Considerando a Deliberação nº 13/2020 CPFI-BR, a qual manifestou-se favorável ao plano de
contingenciamento do CAU/BR,

1- Aprovar novo plano de contingenciamento do CAU/BR, na forma da planilha apresentada; e
2- Encaminhar a referida planilha ao Conselho Diretor para apreciação.

Brasília, 4 de junho 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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DELIBEROU:

95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Videoconferência

Folha de Votação
UF

Função

DF
MS
ES
MT
SP

Coordenador
Coordenador-adjunto
Membro
Membro
Membro

Conselheiro
Raul Wanderley Gradim
Osvaldo Abrão de Souza
Edezio Caldeira Filho
Luciano Narezi de Brito
Nadia Somekh

Sim
X
X
X

Votação
Não
Abst

Ausên

X
X

Histórico da votação:
95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Data: 04/06/2020
Matéria em votação: Plano de contingenciamento do CAU/BR
Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (05)
Ocorrências:
Condução dos trabalhos (coordenador): Raul Gradim
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Assessoria Técnica: Leonardo Castello

Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://docflow.caubr.gov.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LKK8-WEWM-X7EK-R6XA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2020 é(são) :
Daniela Demartini De Morais Fernandes - 15/06/2020 17:39:23

