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48 carga horária de alguns profissionais do que a atual e, no caso das Re�niões 
49 Ordinárias, não estava previsto o número de profissionais atuais. Ressaltou que a . 
50 reformulação orçamentária será feita no próximo mês, considerando o quadro de 
51 funcionários atual e outras alterações necessárias, além de incluir as Despesas 
52 .com Capital previstas para Adequação da Sede e Instalação de Ar Condicionado. 
53 Os Conselheiros solicitaram que seja feita uma planilha com o comparativo do 
54 previsto para o período considerado, como acréscimo aos dados já apresentados. 
55 Além de apresentar percentuais com relação ao total do mês e não somente com 
56 relação ao orçado e realizado. Ficou combinado que o contador comparecerá em 
57 todas as reuniões da CAF para apresentar a prestação de contas, já com análises 
58 técnicas mais aprofundadas. Devido ao percentual dos centros de custo, a 
59 prestação de contas do mês de fevereiro de 2015 foi aprovada com ressalvas. Os 
60 Conselheiros frisaram ser de extrema importância que haja um contador 
61 especializado em contabilidade pública contratado pelo CAU/GO e que se 
62 dedique exclusivamente à nossa contabilidade. A Assessora Luciene disse ser 
63 muito difícil que consigamos contratar mais um funcionário, devido à restrição 
64 legal de nossos desembolsos com folha de pagamento não poderem ser maiores 
65 do que 50% das receitas totais do exercício. Esse assunto será analisado com 
66 mais profundidade e discutido posteriormente. Das propostas extrapauta. Do 
67 processo nº 234997/2015: Os Conselheiros foram informados pela Assessora 
68 Luciene sobre o processo de solicitação de baixa de registro da empresa  
69 , assim como o perdão da dívida com anuidades de_ 
70 · 2012. a 2015. Conforme documentos comprobatórios, em 31/12/2008 foi dado 
71 baixa na empresa na Receita Federal, porém, o CREA continuoü com o cadastro 
72 da empresa como Ativa e transferiu para o CAU. Após análise do processo, nossa 
73 Assessora Jurídica Adriana Coradini Curado emitiu parecer dizendo que não 
74 poderão ser cobradas as anuidades e a empresa pode dar baixa no registro do 
75 CAU. O parecer foi aprovado por unanimidade pelos membros da Comissão. Dos 
76 informes gerais: Das prestações de conta: o Conselheiro Leônidas solicitou 
77 que em todas as reuniões da CAF sejam trazidas todas as atas das reuniões de 
78 2014 e 2015. Solicitou ainda fazer um índice dos materiais de prestação de 
79 contas mensal, e enviar aos membros da Comissão todos os balanços, gráficos e 
80 notas explicativas em um só arquivo previamente às reuniões. Solicitou fazer 
81 duas versões de gráficos âe percentual de folha de pagamento sobre as receitas, 
82 uma considerando as despesas com auxílio alimentação e outra desconsiderando. 
83 Isso deve-se ao fato de que o CAU/BR considera as despesas com alimentação 
84 nas contas de pessoal, ao contrário do TCU. Do Portal Transparência: o· 
85 Conselheiro Leônidas disse que devemos incluir todos os documentos de 
86 prestações de contas no site do' CAU/GO, visando ter maior transparência de 
87 nossas contas. E solicitou que a revisão do escopo da prestação de contas 
88 também atendesse às necessidades informativas do Portal da Transparência, 
89 considerando seu público-alvo específico. A Assessora Luciene disse que o 
90 CAU/BR sugeriu também colocar todas as atas de reuniões de Comissões e 
91 Plenária para informar a população do que estamos discutindo. Da pauta para a 
92 próxima reunião: Ficou definido que para a p'róxima reunião serão tratados, 
93 dentre outros assuntos, os seguintes itens: a) Edital de Patrocínio: será discutido 
94 qual o perfil dos trabalhos que iremos patrocinar; b) Revista do CAU/GO: discutir 
95 como está o processo de publicação, visto que havia sido prevista uma 
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