
 

 

PROTOCOLO  1241339/2021 

INTERESSADO GERAF-CAU/SC 

ASSUNTO Solicitação de revisão de cobrança 

  

DELIBERAÇÃO Nº 06/2021 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
ordinariamente no dia 01 de março de 2021 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 que como alternativa para facilitar o pagamento das anuidades o Conselho 
Diretor Do CAU/BR, reunido extraordinariamente no dia 20 de março de 2020, decidiu por 
alterar o vencimento da anuidade de 2020, estendendo o prazo para o dia 31 de julho de 2020, 
sem encargos ou multas. 
 
Considerando que como o prazo para esse pagamento já se encerrou e, portanto, há 
incidência de encargos; 
 
Considerando a ausência de documentos comprovando qualquer situação passível de 
isenção ou desconto; 
 
Considerando que na legislação vigente do CAU: Portaria Normativa nº 001 de 24 de janeiro 
de 2017 do CAU/SC e Resolução nº 193 de 24 de setembro de 2020 do CAU/BR, não foi 
encontrado apoio legal para isentar de encargos a anuidade de 2020.  
 
DELIBERA POR:  
 

1. Não aprovar a solicitação de revisão de cobrança e informar sobre a opção de 
parcelamento vigente do CAU/SC.   

 
2. Informar como será efetuado o ressarcimento aos profissionais e pessoas jurídicas que 

pagaram anuidade 2021, anteriormente a suspensão do reajuste pela nova gestão do 
CAU/BR. 

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

 
 
Com 2 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Silvya Helena Caprario e Francisco Ricardo 
Klein; (zero) votos contrários; 1 (uma) abstenção da conselheira Valesca Menezes 
Marques e 0 (zero) ausências.  
 
 
 
 

Florianópolis, 01 de março de 2021. 
  



 

 

* 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. 

 

 

 

______________________________________ 
Larissa Milioli 

Assessora Especial da Presidência 
 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Francisco Ricardo Klein (Coordenador) x    

Valesca Menezes Marques   x  

Silvya Helena Caprario x    

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 2ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 01/03/2021 

Matéria em votação: Solicitação de revisão de cobrança. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (1) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Francisco Ricardo 
Klein 

 
 
 
 

 
 

 
 


