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ITEM DE PAUTA 3.6 
INTERESSADO Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural – IDESSC 

ASSUNTO 
Aprecia pedido de orientação para a adequada prestação de contas de projeto. 
Edital nº 01/2019 – ATHIS. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 133.3.6.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 04 de novembro 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 XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre 

questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando o Edital nº 01/2019 de Chamada Pública para Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (ATHIS); 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG n° 103.3.3.2019, de 19 de agosto de 2019, que 

aprovou que o responsável por responder aos questionamentos dos Editais de Patrocínio será o Coordenador da 

Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/MG, os quais deverão ser encaminhados diretamente ao 

e-mail coa@caumg.gov.br, com a possibilidade de consulta aos demais setores e Comissões do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 131.3.3.2020, de 6 de outubro de 2020, que 

aprovou que o período para a apresentação da prestação de contas se encerraria no dia 23 de outubro de 2020; 

 

Considerando o recebimento de pedido de esclarecimento de dúvidas e de nova prorrogação de prazo para 

entrega de prestação de contas apresentado no dia 23 de outubro de 2020, pelo Instituto de Desenvolvimento e 

Sustentabilidade Sócio Cultural (IDESSC), responsável pelo projeto “Casa da Comunidade: construindo a 

Assistência Técnica para Habitação de interesse social em Nova Lima-MG”; e 

 

Considerando a verificação de erro material no valor total do projeto e de contrapartida, tanto na apresentação 

inicial da proposta, quanto no Termo de Convênio celebrado, devendo a patrocinada apresentar a prestação de 

contas em conformidade com o que dispõe o Edital: 

- contrapartida de 23% sobre o valor de patrocínio recebido: R$ 11.500,00 (e não R$ 14.950,00); 

- custo total real do projeto: R$ 65.000,00 (e não apenas os R$ 50.000,00 do patrocínio). 
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DCD-CAU/MG Nº 133.3.6.2020 

DELIBEROU: 

 
1. Reconhecer a existência de mero erro material no valor da contrapartida e no valor total do projeto, tanto no 

Termo de Convênio firmado, quanto na apresentação da proposta do projeto Casa da Comunidade: construindo a 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social em Nova Lima-MG. 

 
2. Aprovar a retificação do valor da contrapartida para R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e do valor total 

do projeto para R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para fins de prestação de contas. 
 
3. Aprovar a prorrogação da prestação de contas para 19 de novembro de 2020. 

 
4. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 04 de novembro 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 

 

Luciana Fonseca Canan     -------------------------------------------------------- 

Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/MG 

 

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

Coordenador da CEP-CAU/MG 

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

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
José Eustáquio Machado Paiva     --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CPFi-CAU/MG 

 


