
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul

Solicitação da cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do
ASSUNTO

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N" 007/2021-2023 - 82" CFA/MS
A COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - CFA, reunida ordinariamente por vídeo
conferência através da plataforma MEET (https://meet,google.com), no dia 01 de julho de
2021, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 99 do Regimento Interno do CAU/MS,
aprovado pela Deliberação Plenária n^ 070 DPOMS 0083-07.2018;

CONSIDERANDO o ofício n^ 0005/2021/SINDARQ/MS ao presidente do CAU/MS, onde a
entidade solicita a cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos que estão
guardados no depósito;

CONSIDERANDO o inciso III, artigo 99 do Regimento Interno do CAU/MS, aprovado peia
Deliberação Plenária n^ 080 DPOMS 0083-07.2018 que afirma que compete à CFA/MS propor,
apreciar e deliberar sobre propostas de aquisição ou alienação de bens móveis e imóveis pelo
CAU/MS, com relação aos aspectos administrativos, organizacionais e econômico-financeiros;

CONSIDERANDO que em dezembro de 2020 o Conselho mudou para nova sede com espaço
menor que o imóvel anterior, como consequência os bens móveis e materiais relacionados não
serão aproveitados ern razão do espaço físico limitado da nova sede do Conselho, eis que todo
o mobiliário e equipamentos que seriam empregados (aproveitados) já foram instalados;

CONSIDERANDO a comunicação interna n^ 002/2021-2023 do CEAU/MS à CFA/MS em que o
colegiado aponta ter tomado ciência da solicitação da cedência de uso dos materiais pelo
SINDARQ/MS;

CONSIDERANDO a Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, art. 76, II, a, que determina que a
"doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de
oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de
alienação";

CONSIDERANDO que os bens listados são bens inservíveis e antieconômícos, bem como em
havendo o atendimento ao interesse público;

CONSIDERANDO o parecer emitido pelo conselheiro estadual Rubens Moraes da Costa
Marques, pela procedência da cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do
CAU/MS ao SINDARQ/MS;

CONSIDERANDO o voto-vista do conselheiro estadual Gabriel de Lima Gonçalves que diz
"Acompanho o voto do relator, mas acrescento o entendimento de que deva ser observada a
Lei de Licitações para o caso, com a consequente declaração de ant/economícídade cia
manutenção dos bens em poder do CAU/MS, e sua inservibilidade, devendo a forma de
alienação ser devidamente escolhida peio gestor conforme sua conveniência e oportunidade".
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Deliberou:

l - Aprovar o voto-vista do conselheiro estadual Gabriel de Lima Gonçalves, que entende que
tais bens possam ser alienados conforme a conveniência e oportunidade apurada pelo gestor

do CAU/MS.

2- Encaminhar ofício ao SINDARQ/MS com a especificação dos materiais disponíveis, conforme
relação em anexo, para cedência.

Aprovado por unanimidade dos votos.

KEILA FERNANDES1

SECRETÁRIA GERAL - CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO

GROSSO DO SUL, BRASIL.

Campo Grande, 01 dejulho de 2021.

CAROLINA RIBEIRO1

ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO -
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE

MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Folha de Votação

Conselheiro (a)
Luís Eduardo Cosia
Ana Beatriz Andreu Pilon Martins
Gabriel Gonçalves
Rubens Moraes da Costa Marques

Função

Coordenador-adjunto
Membro
Membro
Membro

Votação
Sim

x
X
X

x

Nilo AltsU-nviU) Ausência

Histórico da votação:

82" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma GOOGLE MEET)

Data: 01/07/2021.

Matéria em votação: DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N° 007/2021-2023 - 82" CFA/MS

Resultado da votação: Sim (4) Não () Abstenções () Ausências () Total (4)

Ocorrências: o conselheiro estadual Fábio Luís da Silva pediu licença temporária até 15 dejulho de 2021. A
conselheira estadual Neiia Janes justificou sua ausência.

Assessoria Técnica: Carolína Rodrigues Colen Ribeiro.

Condução dos trabalhos (Coordenador-adjunto): Luís Eduardo Costa.

'Considerando a Del iberação Ad Referendum n" 112/2018-2020 que regulamenta as reuniões de comissões e
plenárias no âmbito do CAU/MS, durante o período de pandemia de eovid-19 e as necessidades de ações
cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação
de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autent ic idade das informações prestadas.
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