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ORIGEM Gerencia Administrativa e Financeira do CAU/TO 

ASSUNTO 

Manutenção do Descontos de anuidade de 90 % para pessoas jurídicas para pessoas 
jurídicas constituídas exclusivamente por um único sócio que seja arquiteto e urbanista 
e responsável técnico da empresa, já deferidos antes da edição da Resolução CAU/BR 
nº 211, de 19 de novembro de 2021 

DELIBERAÇÃO CPAFI/CAU-TO Nº 09/2022 

 

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

Arquitetura e Urbanismo do Tocantins, no uso das competências que lhe conferem os artigos 96 e 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 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução 

CAU/BR nº 30/2012 e artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por 

videoconferência, no dia 14 de março de 2022, 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;  

 

Considerando que a Resolução CAU/BR nº 193, de 24 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre 

anuidades, revisão, parcelamento e ressarcimento de valores devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), protesto de dívidas, inscrição em dívida ativa e dá outras 

providências”, concedeu desconto de 90 % (noventa por cento) na anuidade das pessoas jurídicas com um único 

sócio e que este seja arquiteto e urbanista;  

 

Considerando que para a concessão do referido desconto, era necessário requerimento ao CAU/UF, a 

cada 3 (três) anos, mediante apresentação, até 31 de março do exercício corrente, de certidão emitida a menos 

de 60 (sessenta) dias pela junta comercial ou órgão equivalente, conforme redação do então § 2º do artigo 7º da 

Resolução CAU/BR nº 193/2022;  

 

Considerando que o referido § sofreu alteração pela Resolução CAU/BR nº 211, de 19 de novembro de 

2021, dispensando a exigência da apresentação da certidão emitida pela junta comercial e excluindo a 

manutenção do desconto por 03 (três) anos;  

 

Considerando os pedidos de desconto de 90 % (noventa por cento) na anuidade das pessoas jurídicas 

com um único sócio e que este seja arquiteto e urbanista, já deferidos por esta Comissão, antes da edição da 

Resolução CAU/BR nº 211, conforme Deliberações CPAFI/CAU/TO nº 05 e 09/2021;  

 

Considerando o princípio da segurança jurídica, insculpido no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal, 

segundo o qual “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.  

 

DELIBERA por: 
 

1 - MANTER por 03 (três) os descontos de anuidade de 90 % para pessoas jurídicas constituídas exclusivamente por 

um único sócio que seja arquiteto e urbanista e responsável técnico da empresa, já deferidos na Deliberações 

CPAFI/CAU/TO nº 05 e 09/2021;  

 
2- DETERMINAR as providencias necessárias para cumprimento desta Deliberação;  
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Esta deliberação entra em vigor na data de aprovação.  

 
Palmas - TO, 14 de março de 2022.  

 
 
 
 
 

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

 
 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação Plenária nº 08/2022 

 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

FLÁVIO DALLA COSTA  
Alisson Miguel de Souza Abadia – suplente convocado 

X    

    

THAMISE BEZERRA SILVA 
Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

X      

    

Valéria Ernestina De Oliveira 
LANA EDLA COSTA BARBOSA- Suplente convocada  

    

X        
 

Histórico de Votação 

Matéria da Votação:  

Manutenção do Descontos de anuidade - 90 % para pessoas jurídicas para pessoas jurídicas 
constituídas exclusivamente por um único sócio que seja arquiteto e urbanista e responsável técnico 
da empresa, já deferidos antes da edição da Resolução CAU/BR nº 211, de 19 de novembro de 
2021 
 

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

 

Ocorrências:  

 
Funcionou como Coordenador da Comissão: Flávio Dalla Costa 

 
Palmas - TO, 14 de março de 2022 

 

 
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) 
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