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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Aprecia as medidas de contingenciamento no CAU/MG em decorrência da pandemia 

da COVID-19 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 121.3.2.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 18 de maio de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso III do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre a pauta da reunião plenária, e suas alterações, propostas pela 

Presidência; 

 

Considerando o disposto no inciso X do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre as diretrizes de elaboração, consolidação e monitoramento dos 

planos de ação e orçamento e dos planos de trabalho do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação Plenária ad referendum do CAU/BR Nº 06/2020, de 13 de abril de 2020 que 

estabelece em seu item 2 o prazo de 30 (trinta) dias para que os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) apresentem propostas de MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS, 

relativamente aos respectivos Planos de Ação e Orçamentos, referente ao Exercício de 2020, contemplando as 

despesas obrigatórias e as proposições de cancelamento e de contingenciamento de despesas;  

 

Considerando a análise do Quadro Resumo realizada pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG 

feita em reunião extraordinária realizada no dia 13 de maio de 2020; 

 

Considerando a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG DCPFi-CAU/MG Nº 

147.3.2/2020, de 13 de maio de 2020, que encaminha o Quadro Resumo de contenção de gastos para 

apreciação do Plenário e solicita à Presidência do CAU/MG envidar esforços junto ao CAU/BR para providências 

que venham a possibilitar, em sendo necessário, a utilização do superávit dos exercícios anteriores em despesas 

correntes; e 

 

Considerando, ainda, a possibilidade de revisão dos itens contingenciados, caso haja uma mudança do cenário 

de arrecadação. 
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DCD-CAU/MG Nº 121.3.2.2020 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar as medidas de contingenciamento no CAU/MG, conforme Quadro-Resumo de contenção de gastos, 

ressaltando-se a possibilidade de revisão, caso haja uma mudança do cenário de arrecadação. 
 
2. Encaminhar ao Plenário para apreciação e aprovação. 

 
Belo Horizonte, 18 de maio de 2020. 

 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG     

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
Rosilene Guedes Souza      ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 


