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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS. REALIZADA NO 
DIA VINTE DE FEVEREIRO DE 2015 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de fevereiro de 2015, na sala de 
reunião do Edifício Concept Office, sede do CAU/GO, iniciou-se a Reunião 
Ordinária da Comissão de Administração e Finanças - CAF, com os seguintes 
pontos de pauta: a) aprovação da pauta; b) apresentação e aprovação da
prestação de contas do exercício financeiro de 2014; e) balanço mensal da 
contabilidade e receitas e despesas do mês de dezembro de 2014; d) 
balanço mensal da contabilidade de receitas e despesas do mês de janeiro 
de 2015; e) apreciação de propostas extra pauta; f) informes gerais. Estavam 
presentes o Conselheiro Estadual Leônidas Albano, a Conselheira Estadual 
Regina Brito, a Diretora Geral do CAU/GO Isabel Pastore, a Gerente de 

17 Administração e Finanças do CAU/GO Natalliê Mundim, a Assessora de Plenário 
18 e Comissões Luciene Boaventura, o contador Valdivino Gonçalves e o Assistente 
19 Administrativo João Antônio das Chagas Silva. O Conselheiro Marcos Arimatéa, 
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convocado e com presença confirmada não compareceu e não apresentou 
justificativa até a data de lavratura desta ata. Após aprovação da pauta. deu-se 
início à análise dos demais pontos. Da análise e aprovação da prestação de 
contas relativa ao exercício de 2014: consta, resumidamente, do relatório 
concernente à execução orçamentária que a receita arrecadada ao cabo do 
exercício financeiro do ano de 2014 foi de R$ 2.787.037,36 (dois milhões 
setecentos e oitenta e sete mil, trinta e sete reais e trinta e seis centavos), com 
despesas liquidadas totais de R$ 4.192.378,42 (quatro milhões cento e noventa e 
dois mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos), verificando
se déficit orçamentário no valor de R$ 1.405.341,06 (um milhão, quatrocentos e 
cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e seis centavos). Relativamente ao 
saldo disponível, consta, conforme Balanço Patrimonial de 2014, saldo de R$ 

32 867.601,73 (oitocentos e sessenta e sete mil seiscentos e um reais e setenta e 
33 três centavos). O resultado financeiro, constatado após análise realizada no , 
34 Balanço Patrimonial de 2014, apresentou superávit de R$ 767.567,67 (setecentos 
35 e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete 
36 centavos). Considerando a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a 
37 variação patrimonial diminutiva, constatou-se superávit patrimonial acumulado no 

valor de R$ 638.400,45 (seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos reais e 
quarenta e cinco centavos), nos termos de relatório da Contabilidade. As contas 
foram aprovadas pelos Conselheiros. Da apresentação do balanço mensal da 
contabilidade, contendo receitas e despesas de dezembro de 2014: Foi 
apresentado relatório orçamentário de dezembro de 2014, com a realização de 
receitas na ordem de R$ 189.725,67 (cento e oitenta e nove mil setecentos e vinte 
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e cinco reais e sessenta e sete centavos), e comparando o valor acumulado das 

I receitas realizadas entre janeiro e dezembro do mesmo ano com as receitas 
orçadas, aferiu-se o percentual de 99,89%. Quanto às despesas de dezembro de 
2014, foi realizado R$ 304.629,59 (trezentos e quatro mil. seiscentos e vinte e 
nove reais e cinquenta e nove centavos), de modo que se pôde verificar, 
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97 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) apresentado no 
98 Quadro IV - Relação de Pagamentos - como "Custos Administrativos -
99 Sindicato"; c) do valor total do Quadro IV - Relação de Pagamentos - ser 

100 mostrado como R$15.000,00 (quinze mil reais), porém na realidade totalizar 
101 R$14.999,97 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete 
102 centavos), demonstrando uma diferença de R$0,03 (três centavos); d) registrou-
103 se ainda a ausência de assinatura dos prestadores de serviços nos recibos RCI 
104 (Remuneração de Contribuinte Individual) referentes aos contratos nº 001/2014 e 
105 002/2014, que também não foi assinado pelo prestador, e ainda, por verificar-se a 
106 falta de comprovação de recolhimento das contribuições sociais. Assim, decidiram 

107 os Conselheiros por comunicar a parte interessada das falhas constatadas 
108 concedendo prazo de defesa ou regularização. Do processo nº 226362/2015:
109 após exposição por parte desta assessoria, os Conselheiros decidiram pela 
110 legitimidade das cobranças das anuidades que se pretendeu afastar, com o envio 

111 dos autos à Assessoria Jurídica para consulta a respeito da possibilidade de não 
112 cobrar as anuidades 2012 a 2015 pendentes da pessoa jurídica  
113  Após a emissão do parecer jurídico, promover a ciência da parte 
114 interessada.   
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127  A Diretora informou, ainda, que o 
128 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil promove consulta aos Conselhos 
129 Regionais, visando a promoção de alterações na Resolução nº 29 do CAU/BR. Os 
130 Conselheiros, após análise do texto atual da resolução e das propostas de 
131 alteração enviadas pelo CAU/BR, deverão elaborar suas sugestões de 
132 modificação. Por fim, os Conselheiros fixaram o calendário de reuniões 
133 ordinárias da CAF para o ano de 2015, marcando-as para os dias 19 de março, 
134 23 de abril, 21 de maio, 25 de junho, 23 de julho, 20 de agosto, 17 de setembro, 
135 22 de outubro, 19 de novembro e 07 de dezembro, todos do ano de 2015. É o que 
136 tinha a relatar, do que, para constar, eu, João Antônio das Chagas Silva, 
137 secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, 

138 será assinada por mim, pelo Conselheiro Estadual Leônidas Albano da Silva 
139 Júnior (Coordenador da CAF). Pela Conselheira Estadual Regina Maria Brito, pela 

140 Diretora Geral do CAU/GO Isabel Barêa Pastore, pela Gerente de Administração r
14
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1 e Finanças do CAU/GO Natalliê Mundim, pela Assessora de Plenário e 
142 Comissões Luciene Boaventura dos Santos e pelo contador Valdivino Gonçalves 
14 de Deus. Goiânia, aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze. 
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