
 

 

PROTOCOLO 1186408/2020 

REQUERENTE CAU/SC 

REQUERIDO Paula dos Santos 

ASSUNTO Isenção de Anuidades por doença grave 

 

DELIBERAÇÃO Nº 55/2020 - COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
ordinariamente no dia 26 de outubro de 2020 com participação virtual (à distância) dos 
(as)  conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de 
abril de 2020, c/c o  §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências 
conferidas pelo art. 96 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando o protocolo 1186408/2020 de solicitação de isenção por doença grave. 
 
Considerando a Resolução n° 134, de 17 de fevereiro de 2017 que isenta os 
profissionais portadores de doenças graves do pagamento de anuidades. 
 
Considerando os documentos comprobatórios de doença grave prevista em Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
Considerando a alínea b, do inciso VII do Art. 2º da Resolução n° 134/2017 que aduz 
que a isenção será válida enquanto perdurar o estado de doença, devendo a 
comprovação, descrita na alínea “a”, ser feita anualmente pelo profissional inscrito até 
a efetiva cura; 
 
Considerando a alínea e, do inciso VII do Art. 2º da Resolução n° 134/2017 que aduz 
que nos casos em que a comprovação se der após a data de vencimento da anuidade 
do exercício, o solicitante terá o direito de isenção referente aos duodécimos restantes 
do exercício 
 
 
DELIBERA: 
 

I. Pela aprovação da isenção dos duodécimos restantes da anuidade para o ano 
de 2020 considerando como início da isenção a data de abertura do protocolo nº 
1186408/2020 - (12/10/2020 a 31/12/2020).  
 

II. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências 
cabíveis. 

 
 

Com 02 (dois) votos favoráveis das conselheiras Fátima Regina Althoff e Rosana 
Silveira (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências.  
 

 
Florianópolis, 26 de outubro de 2020. 

  



 

 
 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação 
CD nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 
 
 

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Fátima Regina Althoff (Coordenadora) x    

Rosana Silveira x    

     

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 10ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 26/10/2020 

Matéria em votação: Isenção de Anuidades por doença grave. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Fátima Regina 

Althoff 

 
 

 
 
 

 


