ASSUNTO

Relatório de Gestão 2017
DELIBERAÇÃO PLENÁRIAN.º 006/2018

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
12 de Março de 2018, no uso das competências que lhe confere oart. 35, do Regimento
Interno do CAU/TO, após análise do assunto em epígrafe, 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.º 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 nos termos do art. 70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 161/2017 e
das orientações do órgão de controle interno, que versa sobre o Relatório de Gestão que
deve ser apresentado ao referido órgão;
Considerando o Relatório de Gestão do exercício de 2017, elaborado e
apresentado pela Gerência Administrativa e Financeira deste Conselho, desenvolvido
mediante os dados de gestão das áreas e setores que compõe esta autarquia, que abordaram
sobre os itens: Elementos pré-textuais; Apresentação; Visão geral da unidade prestadora de
contas; Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional;
Governança; Áreas especiais da gestão; Relacionamento com a sociedade; Desempenho
financeiro e informações contábeis e Conformidade da gestão e Demandas de órgãos de
Controle;
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Considerando a Deliberação nº 002/2018 da Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/TO que aprova o Relatório de Gestão 2017;

DELIBEROU:

1- Aprovar o Relatório de Gestão 2017 do CAU/TO.

Palmas, 12 de Março de 2018

SILENIO MARTINS
CAMARGO:53071085168
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Silenio Martins Camargo
Presidente do CAU/TO
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