PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

S/Nº
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUÍ – CAU/PI
ALTERAÇÃO PORTARIA 24/2015 DO CAU/PI

DELIBERAÇÃO Nº 10/2019 – CFAAPE – CAU/PI

COMISSÃO DE FINANÇAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUÍ –
CFAAPE – CAU/P no uso das competências que lhe confere a Lei 12.378/2010, e o Regimento
Interno do CAU/PI, reunido na 49ª reunião ordinária em Teresina-PI, na sede do CAU/PI, na Rua
Areolino de Abreu, nº 2103, Centro, no dia 22 de abril de 2019, após análise do assunto em
epígrafe, e
Considerando a deliberação nº 001/2019 da CPPUA-CAU/PI, que apresenta proposta de
alteração da Portaria nº 24/2015, nos seus art.s 13, §1º e art. 14, para determinar que caberá ao
edital de chamada pública a limitação do valor do apoio institucional e o seu limite referente ao
valor total do evento, ato ou projeto apoiado, bem como, proposta de revogação do §2º do art. 13
da mesma portaria;
Considerando a análise realizada nesta 49º reunião ordinária referente à minuta de
alteração dos dispositivos acima descritos da Portaria 24/2015;
DELIBEROU:
1. Concordar com a proposta de alteração do art. 13, §1º da Portaria nº 24/2015 de 09 de outubro
de 2015, determinando que fique a cargo do edital a definição do valor do apoio institucional;
2. Concordar com a proposta de alteração do art. 14 da Portaria nº 24/2015 de 09 de outubro de
2015, determinando que fique a cargo do edital a definição da porcentagem máxima de apoio
referente ao total do evento, ato ou projeto;
3. Concordar com a revogação do §2º do art. 13 da referida Portaria, posto que já contemplada
da alteração proposta no art. 13, §1º.
4. Esta Deliberação entrará em vigor nesta data.
Com 03 (três) votos favoráveis, 00 (zero) ausência e 00 (zero) abstenção.
Teresina, 22 de abril de 2019.
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