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PROTOCOLO 1009160/2019 

INTERESSADO F. B. da F. 

ASSUNTO Isenção de Anuidade por motivo de doença 

DELIBERAÇÃO Nº 15/2020 - 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 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 09 de novembro 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 

 

Considerando a Resolução CAU/BR nº 134/2017, que trata da isenção do pagamento de anuidades a 
profissionais portadores de doenças graves;  
 

 Considerando o disposto no art. 2º, inciso VII, da Resolução nº 121/2016 do CAU/BR (incluído pela 

Resolução nº 134/2017) o qual estabelece que “ficarão ainda isentos do pagamento da anuidade os arquitetos e 

urbanistas portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

que estiver em vigor para o Imposto de Renda, observados os seguintes requisitos: a) para efeito de reconhecimento 

de isenção, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço de saúde oficial da União, dos 

Estados, do Distrito Federal ou de Município, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de 

doenças passíveis de controle; b) a isenção será válida enquanto perdurar o estado de doença, devendo a 

comprovação, descrita na alínea “a”, ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura; c) a isenção não 

impede a cobrança de débitos dos exercícios anteriores; d) para a isenção do valor integral da anuidade do exercício, 

a comprovação a que se refere a alínea “a” deverá ser feita até a data de vencimento para pagamento integral da 

anuidade; e) nos casos em que a comprovação se der após a data de vencimento da anuidade do exercício, o 

solicitante terá o direito de isenção referente aos duodécimos restantes do exercício”; 

 

Considerando o disposto na Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1500, de 29 de Outubro de 

2014, alterada pela Instrução 1756 de 31 de outubro de 2017, que: 

 

Art. 6º.  São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos originários 

pagos por previdências: 

 
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas 
físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget 
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose 
cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no 
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria 
ou reforma, observado o disposto no § 4. 

 

 Considerando o presente protocolo de solicitação de isenção de anuidade motivada por doença grave, 

devidamente protocolizada, em ambiente próprio do Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), sob o nº 1009160/2019. 
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Considerando que no protocolo acima, a profissional apresentou os documentos exigidos na resolução 

CAU/BR nº 134/2017; 

 

Considerando, por fim, todas as razões do relatório e voto, do conselheiro Flávio Dalla Costa, relator do pleito.  

 

DELIBEROU Por:  

 

1- Deferir o pedido de isenção de anuidade por doença grave, referente ao exercício de 2019, formulada pela 

arquiteta e urbanista F. B da F, por meio do protocolo SICCAU nº 1009160/2019; 

 

2- Por submeter esta deliberação ao Plenário do CAU/TO para homologação;   
  

 
Palmas/TO, 09 de novembro de 2020 

 
 
 
 

Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1  
Presidente do CAU/TO 

 
 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação nº 15/2020 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abst. Aus.  

   -  

Andherson Prado Campos - Coordenador X    

Lucio Milhomem Cavalcante Pinto - Coordenador Adjunto X    

Flávio Dalla Costa - membro X    

 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Isenção de anuidade, por motivo de doença. Protocolo SICCAU nº 1009160/2019. 

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

 
Ocorrências:  

Sem ocorrência  
 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Andherson Prado Campos 

Palmas - TO, 09 de novembro 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) 


