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DELIBERAÇÃO COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
- COAPF CAU/AM Nº 11/2020 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/AM – 
COAPF-CAU/AM, reunida ordinariamente em Manaus-AM na sede do CAU/AM, no dia 28 de julho de 
2020, no uso das atribuições que lhe conferem o Art. 96, inciso XIV do Regimento Interno do CAU/AM 
sobre atos econômico-financeiros voltados à reestruturação organizacional do CAU/AM, após análise 
do assunto em epígrafe, e 

 
 

Considerando a Deliberação Plenária CAU/BR DPAEBR Nº 004-01/2020 que regulamenta a utilização, 
em caráter excepcional, de recursos provenientes de superávits financeiros para custeio de despesas 
correntes e sobre alterações das diretrizes do Plano de Ação e Orçamento, do Exercício 2020, no 
âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, enquanto perdurar o estado de calamidade pública relacionada ao 
novo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela pandemia da Covid-19; 
 
 
Considerando que nas Diretrizes para a Reprogramação Financeira ficou VEDADA, conforme a 
Deliberação Plenária DPAEBR n. 004-01/2020, a inobservância de aplicação do percentual mínimo, 
referenciado na Receita de Arrecadação Líquida (RAL), de 15% (quinze por cento) nas atividades 
relacionadas ao Objetivo Estratégico “Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo”; 
 
 
Considerando a queda abrupta nas arrecadações, decorrente da redução das atividades econômicas 
em virtude da pandemia causada pelo Covid-19, acarretando na necessidade de reformulação 
orçamentária bem como a complementação nas receitas para o custeio das atividades finalísticas do 
Conselho; 
 
 

DELIBERA: 
 

1 – Aprovar a utilização do superávit financeiro para o custeio de despesas correntes, conforme 
regulamentado Deliberação Plenária CAU/BR DPAEBR Nº 004-01/2020; 

2 – O recurso do superávit financeiro para custeio de despesas correntes seja alocado no plano de 
ação da fiscalização, tendo em vista ser a atividade finalística do Conselho;  

3 – Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/AM, para verificação e tomada da seguinte 
providência: 

a) Proceder com o devido encaminhamento para apreciação e aprovação do Plenário do 
CAU/AM. 

Com 04 votos favoráveis das conselheiras, Cristiane Sotto Mayor Fernandes; Fabricio Lopes Santos; 
Meglen Cristina Valau da Silva e Sheila Ingrid da Silva Ferreira; 0 votos contrários;  

PROCESSO 

 INTERESSADO  Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas 

ASSUNTO Utilização de Superávit Financeiro 
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Manaus-AM, 28 de Julho de 2020. 

 
 

Cristiane Sotto Mayor Fernandes  ____________________________________________ 
(Coordenadora) 

Sheila Ingrid da Silva Ferreira                                  ____________________________________________ 
(Coordenadora Adjunta) 

Fabricio Lopes Santos                         ____________________________________________ 
(Membro) 

Meglen Cristina Valau da Silva                   ____________________________________________ 
(Membro) 
 


