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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO Contemplados pelo Edital nº 001/2019 – Modalidade ATHIS. 

ASSUNTO Aprecia o pedido de prorrogação de prazo para a prestação de contas de patrocínio 
concedido. Edital nº 001/2019 – Modalidade ATHIS. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 131.3.3.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 06 de outubro 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 XIII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concessão de apoio institucional, 

conforme atos específicos; 

 

Considerando o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº 001/2019 – modalidade ATHIS; 

 

Considerando que o prazo para a prestação de contas do referido projeto se encerra em 08 de outubro de 2020; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 096.3.2019, de 31 de maio e 03 de junho de 

2019, que concedeu patrocínio ao projeto Casa da Comunidade: construindo a Assistência Técnica para Habitação 

de interesse social em Nova Lima/MG, do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural 

(IDESSC); e 

 

Considerando o pedido do referido contemplado, que solicitou a dilação do prazo para prestação de contas, devido 

ao atraso no retorno de serviços gráficos, em virtude da Pandemia do Covid-19; e 

 

Considerando ainda, o prestígio ao princípio da isonomia, a fim de garantir o mesmo prazo de prestação de contas 

para todos os contemplados pelo edital. 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a prorrogação do prazo de prestação de contas dos projetos contemplados pelo Edital 001/2019 – 

Modalidade ATHIS em 15 (quinze) dias, a partir de 08 de outubro de 2020, a findar-se em 23 de outubro de 2020. 
 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020. 
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