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ITEM DE PAUTA 3.6 

INTERESSADO Prefeitura Municipal de Uberlândia 

ASSUNTO Aprecia o novo pedido de prorrogação de prazo de execução de projeto. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 132.3.6.2020 

 

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 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 002/2019 – modalidade 

Patrocínio de Patrimônio Cultural; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 119.3.2.2020, que aprova a 

prorrogação de execução dos projetos contemplados pelo Edital 002/2019 – Modalidade Patrimônio 

Cultural – pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 17 de junho de 2020; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 129.3.1.2020, de 11 de setembro 

de 2020, que aprovou a prorrogação do prazo de execução de todos os projetos contemplados pelo 

Edital de Patrocínio nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio Cultural, por 60 (sessenta) dias, a contar 

de 15 de setembro de 2020:14 de novembro de 2020; 

 

Considerando a informação da Prefeitura Municipal de Uberlândia de que a referida prorrogação não 

atende às suas necessidades, bem como o seu pedido de que a data para a execução do projeto seja 

postergada para 31 de dezembro de 2020 e a prestação de contas para o dia 30 de janeiro de 2021. 

 

Considerando que os projetos contemplados pelo Edital nº 002/2019 – Modalidade Patrimônio 

Cultural – deverão ser executados em sua totalidade no exercício do ano corrente, não cabendo mais 

recursos em relação à prorrogação do prazo por essa instância. 
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DCD-CAU/MG Nº 132.3.6.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar a prorrogação do prazo de execução dos projetos contemplados pelo Edital de Chamada 
Pública de Apoio Institucional nº 002/2019 – modalidade Patrocínio de Patrimônio Cultural para 14 de 
dezembro de 2020 e a prestação de contas para 24 de dezembro de 2020. 
 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                          ------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do 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 

 


