
 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Quadra 103 sul, Rua SO-05, Lote 12, Salas 04 e 05 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

INTERESSADO CAU/TO 

ASSUNTO Aprovação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2020 

DELIBERAÇÃO Nº 10/2020 - CPAFI/CAU/TO 

 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CPAFi do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Tocantins, no uso das competências que lhe confere  o artigo 97 do Regimento Interno do CAU/TO, 

aprovado pela Deliberação CAU/TO nº 23 e homologado pela Deliberação CAU/BR nº DPOBR Nº 0093-05/2019, 

observada as disposições do artigo 12º, § 1º, da Resolução CAU/BR nº 104 e o artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da 

Resolução CAU/BR nº 30, reunida ordinariamente, por videoconferência, no dia 10 de agosto de 2020, nos termos da 

Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-

01/2020, após análise do assunto em epígrafe, e após análise do assunto em epígrafe e 

 

Considerado o disposto na Resolução nº 174 do CAU/BR que “Dispõe sobre procedimentos orçamentários, 

contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), revoga a Resolução 

CAU/BR nº 101, de 27 de março de 2015, e dá outras providências”. 

 

Considerando que compete a esse Comissão, dentre outras, atribuições “propor, apreciar e deliberar sobre 

atos normativos referentes à gestão estratégica econômico-financeira e patrimonial do CAU/TO e sobre a revisão do 

Planejamento Estratégico do CAU, encaminhando-a ao CAU/BR”, conforme estatui o inciso I do artigo 97 do 

Regimento Interno deste Conselho.  

 

Considerando o Planejamento Estratégico 2023, elaborado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil em conjunto com os CAU/UF, que estabelece a missão de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para 
todos”, e visão de futuro de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da 
Arquitetura e Urbanismo; 

 
 Considerando as Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU 
para o exercício de 2020, que visam nortear os CAU/UF e o CAU/BR mediante procedimentos para a adequação 
do Plano de Ação e Orçamento do CAU aprovado para o exercício de 2020, frente aos resultados alcançados no 
período janeiro a junho/20, e a novas prioridades de atuação do Conselho; 
 
 Considerando a Deliberação Plenária DPOBR n° 0100-07/2020, de 23 de abril de 2020 que regulamenta 
a utilização, em caráter excepcional, de recursos provenientes de superávits financeiros para custeio de 
despesas correntes e sobre alterações das diretrizes do Plano de Ação e Orçamento, do Exercício 2020, no 
âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, enquanto perdurar o estado de calamidade pública relacionada ao novo 
Corona Vírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia da Covid-19. 
  

Considerando que não restou dúvida sobre a veracidade das informações prestadas a esta Comissão; 
 

 
DELIBEROU:  

 
1- Aprovar Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/TO do exercício de 2020 que alterou o 

orçamento total do ano corrente de R$ 2.004.600,22 (Dois milhões, quatro mil e seiscentos reais e vinte 
e dois centavos) para R$ 1.807.635,30 (Um milhão, oitocentos e sete mil e seiscentos e trinta e cinco 
reais e trinta centavos);  
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2- Aprovar a redução das despesas correntes de 2020 na ordem de 17,4%, garantindo a execução das 

despesas essenciais de funcionamento e de ações importantes que já estavam em andamento antes da 
pandemia da Covid-19, como o edital de seleção para projetos em ATHIS, 2º Prêmio de TCC e 
construção da sede do CAU/TO. Cabe salientar que mesmo com a redução de despesas abaixo da 
sugerida pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0100-07/2020 este conselho não necessitará utilizar 
recursos provenientes de superávits financeiros no exercício corrente;  
 

3- Encaminhar esta Deliberação, para análise do Plenário do CAU/TO  
 

Palmas/TO, 10 de agosto de 2020 

 
 

 
Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  

Presidente do CAU/TO 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Aus.  

   -  

Andherson Prado Campos - Coordenador X    

Lucio Milhomem Cavalcante Pinto - Coordenador Adjunto X    

Arq. e Urb. Flávio Dalla Costa - membro X    

 

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Aprovação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2020 

 
Resultado da votação: Sim (3) Não (  )   Abstenções ( )  Ausências (- )  Total ( 3 )  

 
Ocorrências:  

Sem ocorrência  

 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Andherson Prado Campos  
 

Palmas – TO,10 de agosto de 2020.    

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação Plenária ad 
referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 


