PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
SUSPENSÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DA RESOLUÇÃO Nº 174
DELIBERAÇÃO N° 026/2020 – CPFi-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi-CAU/BR, reunida ordinariamente por
meio de videoconferência, nos dias 9 e 10 de julho 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 Art. 7º da Resolução CAU/BR nº 174/2018, o qual diz:
Art. 7° O CAU/BR apresentará e os CAU/UF encaminharão ao Plenário do
CAU/BR, semestralmente, informações sobre a execução de seu plano de ação e
orçamento, contemplando:
I – relatório da execução do plano de ação e orçamento, contemplando os
resultados para os indicadores do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem
como a execução das metas físicas e financeiras, frente ao previsto no plano
aprovado;
II – justificativas da execução, no plano de ação e orçamento, dos projetos e
atividades, metas físicas e financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20%
(vinte por cento) em relação ao previsto.

Considerando que a CPFI-CAU/BR está em processo de revisão da Resolução nº174 face à emissão da
Instrução Normativa nº84/2020 pelo Tribunal de Contas da União – TCU, a qual altera os procedimentos
de prestação de contas.

1- Suspender a entrega do relatório semestral previsto no Art. 7º da Resolução nº174, pelo
CAU/BR e pelos CAU/UF, até data futura a ser informada, face à revisão da Resolução nº174
em conformidade com a IN 84/2020 do TCU.
2- Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/BR para posterior encaminhamento aos
CAU/UF.

Brasília, 10 de julho 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:

96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Videoconferência

Folha de Votação
UF
DF
MS
ES
MT
SP

Função
Coordenador
Coordenador-adjunto
Membro
Membro
Membro

Conselheiro
Raul Wanderley Gradim
Osvaldo Abrão de Souza
Eduardo Pasquinelli Rocio
Wilson Fernando Vargas de Andrade
Nadia Somekh

Sim
X
X
X
X
X

Votação
Não
Abst

Ausên

Histórico da votação:
96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi-CAU/BR
Data: 10/07/2020
Matéria em votação: SUSPENSÃO DO RELATÓRIO SEMESTRAL
Resultado da votação: Sim (5) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (5)
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: OOPP-MR0D-5XNK-NV0T

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/07/2020 é(são) :
Daniela Demartini De Morais Fernandes - 15/07/2020 10:55:15

