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ASSUNTO 1ª Reprogramação Orçamentária de 2016. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA N.º 014/2016 

 

 

  A Plenária 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 02 

de agosto de 2016, no uso das competências que lhe confere o art. 35, do Regimento Interno 

do CAU/TO, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

  Considerando o Planejamento Estratégico 2023, elaborado pelo CAU que tem 

por objetivo “Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos”, tendo como missão fazer o 

CAU “Ser reconhecido como referencia na defesa e fomento das boas praticas da Arquitetura 

e Urbanismo”; 

 

  Considerando que o Plano de Ação e Orçamento do CAU/TO para 2016 foi 

pautado na execução do Planejamento Estratégico 2023; 

 

  Considerando que o planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua 

e sistemática, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a entidade, 

necessitando assim de revisões periódicas por meio de análise do comportamento da execução 

das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária 

frente à projeção inicial, que viabilize a adoção de medidas estratégicas voltadas ao 

aprimoramento e redirecionamento dos rumos estabelecidos no Plano de Ação para o alcance 

efetivo da missão estabelecida; 

 

  Considerando os resultados alcançados pelo Plano de Ação e Orçamento 

aprovado para o ano de 2016, entre os meses de janeiro e maio; 

 

  Considerando a necessidade de adequação do respectivo Plano para a realidade 

econômica/financeira atual frente às ações que imperam a serem executados nos próximos 

messes; 
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  Considerando as “diretrizes para elaboração de reprogramação do plano de 

ação e orçamento do CAU” para o exercício do ano de 2016, apresentado pela Comissão de 

Planejamento e Finanças do CAU/BR e aprovado durante a 55ª Reunião Plenária Ordinária do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; 

 

 Considerando a Deliberação nº 009/2016 da Comissão de Planejamento e Fianças do 

CAU/TO, que aprova a 1ª Reprogramação Orçamentária de 2016 do CAU/TO; 

 

 

DELIBEROU: 

 

1. Aprovar a 1ªReprogramação Orçamentária do ano de 2016 do CAU/TO. 

 

Palmas, 02 de agosto de 2016. 

 

 

Joseisa Martins Vieira Furtado 

Presidente do CAU/TO 


