
CAU Conse lho de Arqui te tura 
e U r b a n i s m o do Tocantins 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

ASSUNTO Aprovação do Relatório de Gestão 2015 

DELIBERAÇAO N004/2016 - CPFi 

A Comissão de Orçamento e Contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Tocantins, reunida ordinariamente na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, na sede 

do CAU/TO, no dia 05 de abril de 2016, no uso das competências que lhe confere o art. 43, 

incs. b e c, do Regimento Interno do CAU/TO, após análise do assunto e, 

Considerando o parágrafo único, do art. 70, da Constituição Federal, que 

dispõe que "prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 

União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária"; 

Considerando a Lei n.° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o 

direito ao acesso à informação e os procedimentos a serem adotados pela Administração 

Direta e Indireta, com o fim de garantir o acesso a estes dados; 

Considerando as disposições da IN TCU N.° 63/2010, da Portaria TCU n.° 

321/2015, que versa sobre o Relatório de Gestão que deve ser apresentado ao referido órgão: 

Considerando o Relatório de Gestão do exercício de 2015, elaborado e 

apresentado pela Gerência Administrativa deste Conselho, feito em cima dos dados de gestão 

de todas as áreas e setores que compõe esta autarquia; 

Considerando que não restou dúvida sobre a veracidade das informações 

prestadas a esta Comissão; 
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DELIBEROU: 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

Conselho de Arqui te tura 
e U r b a n i s m o do Tocantins 

1. Aprovar o Relatório de Gestão 2015 do CAU/TO. 

Palmas, 05 de 

Carlos Eduardo Cavalheiro Gonçalves 

Coordenador 

Nourival Batista Ferreira 

Membro Titular 
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