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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E 
2 FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, 
3 REAL:IZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016 
4 

5 CAF 

6 

7 Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e 
8 doze minutos, na sala multiuso do CAU/GO, iniciou-se a Reunião Ordinária da Co-
9 missão de Administração e Fina_nças com os seguintes pontos de pautà: a) aprova-

to ção da pauta; b) aprovação da ata da reunião da CAF de 23/02/2016; c) análise 
11 da prestação d� contas de fevereiro/2016; d) análise de solicitações de res-
12 sarcimento; e) relatório de prestação de contas ao TCU - informe; f) auditoria 
13 independente - informe; g) apreciação da Deliberação que aprova o Regula-
14 mento de-Cobrança Extrajudicial e _Judicial dos Débitos Inscritos na Dívida Ati-
15 va do CAU/GO; h) informes gerais e propostas extrapauta. Estavam presentes 
16 os Conselheiros Estaduais, Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa (Coordenador) e 
11 Regina Maria de Faria Amaral Brito, a Gerente de Planejamento e Finanças Lucie- _ 
18 ne Boaventura dos Santos e o Assistente Técnico Ennio Jacintho Danesi. Tam-
19 bém compareceram, durante a reunião, a assistente de contabilidade Nayara da 
20 Cunha, o analista contábil Gutemberg Ferreira de Souza, a Gerente Geral Isabel 
21 Barêa Pastore e a Assessora Jurídica Adriana Coradini Curado. a) Da aprovação 
22 da pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. b) Da aprovação da Ata da Reu-
23 nião Ordinária do dia 23 de feveréiro de 2016. A ata foi aprovada por unanimida-
24 de. e) Da análise da prestação de contas de fevereiro/2016. Às 15h10min (quinze 
25 horas e dez minutos) entraram na sala de reunião o analista contábil Gutemberg 
'26 Ferreira de Souza e a assistente de contabilidade Nayara da Cunha que iniciou a' 
27 apresentação do balanço mensal da contabilidade e o relatório de despesas e recei-
28 tas relativas aos meses de Janeiro a Fevereiro de 2016, demonstrando que a receita 
29 total neste período foi de R$ 574.026,59 (quinhentos e setenta e quatro mil, vinte e 
30 seis reais e cinquenta e nove centavos), o que corresponde a 14,38% do orçado 
31 para o ano, valor abaixo do previsto para o período. Luciene observou que a receita · · 

32 de anuidade chegou a 33,88% do orçado para o ano, o que é esperado para esse 
33' período, mas que a receita de RRT foi baixa somando apenas 9,29% do orçado. O 
34 Conselheiro ·Marcos Aurélio observou que a receita de anuidades de 2016 equipa-
35 rou-se à de 2015 e 2014. Luciene observou também que a previsão é que a receita 
36 proveniente da dívida ativa aumente visto que há um trabalho sendo desenvolvido 
37 nesse sentido pela assessoria jurídica do Conselho. Dando 'prosseguimento,· Nayara 
38 apresentou o gráfico comparativo das despesas demonstrando que de janeiro a fe-
39 vereiro de 2016 as despesas totalizaram R$ 378.527,81 (trezentos e setenta e oito 
40 mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos), o que corresponde a 
41 9,48% do orçado para o ano. Nayara também apresentou os gráficos comparativos 
42 entre despesas previstas e realizadas observando que foi utilizado o método propor-
43 cional para as previsões e não mais o duodecimal como era feito anteriormente. Gu-
44 temberg esclareceu que o novo método é mais fiel consistindo basicamente em 
45 usar o acumulado do que foi realizado em 2015 como base de cálculo para o mesmo 
46 período em 2016. Luciene observou que as previsões com base em exercícios ante-
47 riores d_evem levar em conta as situações atípicas desses períodos. Observou tam-

�/ 
Av. Engenheiro Eurico Viana n• 25, Editlcio Concept aftice, 3º andar, Vila Maria José I CEP, 74.81S-46S -� 1 

62 3095 4655 1 atendimento@caugo.gov.br 



Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

48 bém que, pelo caráter imprevisível de algumas despesas, o método da proporção é 
49 mais adequado para fazer a previsão de despesas apenas com folha de pagamento. 
50 Continuando, Luciene informou que, visando diminuir despesas com a folha de pa
s I gamento, a carga hor:ária da Gerente Geral Isabel Barêa Pastore foi reduzida a partir 
52 de março e que em abril mais quatro funcionários do Conselho também terão suas 
53 cargas horárias reduzidas. O conselheiro Marcos Aurélio sugeriu que uma reavalia-
54 ção referente aos gastos com folha de pagamento seja feita a cada 3 (três) meses. 
55 Ao ser apresentado o gráfico comparativo de receitas e despesas acumuladas, Luci-
56 eríe informou que o bimestre fechou com um superávit de R$ 195.498,78 (cento e 
57 noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) e 
58 que R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram investidos em CDB (Certificados de 
59 Depósitos Bancários). Por fim Nayara apresentou os gráficos referentes à Gestão 
60 Financeira demonstrando que o superávit financeiro acumulado foi de R$ 
61 975.200,37 (novecentos e setenta e cinco mil, duzentos reais .e trinta e sete centa-
62 vos). A prestação de contas de fevereiro/2016 foi aprovada por unanimidade. d) Da 
63 análise de solicitações de ressarcimento. A Gerente de Planejamento e Finanças. 
64 Luciene Boaventura iniciou apresentando os processos 7710/2016 e 7711/2016 
65 nos quais o profissional solicita o ressarcimento referente a duas RRTs. O profissio-
66 nal justifica-se alegando que após· ter pago as RRTs referentes a um projeto, seu cli-
67 ente o informou da desistência do empreendimento. O parecer jurídico foi no sentido 
68 de não ressarcir o profissional visto que a questão deve ser solucionada por ele dire-
69 tamente com o cliente. Por unanimidade foi decidido pelo não ressarcimento do pro-
70 fissional. e) Do relatório de prestação d,e contas ao TCU - informe. A Gerente de 
71 Planejamento e Finanças informou que o relatório de prestação de contas ao TCU já 
72 foi iniciado e que o prazo é até 11 de abril para ser enviado ao CAU/BR e até maio 
73 para o TCU. f) Da auditoria independente - informe. A Gerente de Planejamento e 
74 Finanças Luciene informou que um auditor da empresa. BDO Brazil esteve no 
75 CAU/GO entre os dias 14 e 18 de março realizando a auditoria independente do 
76 Conselho.  
77 

78   
79 
80    
s I 
82  Continuando, Luc iene informou que ao final ·da auditoria foram 
83 feitas algumas observações. A primeira foi a de que o CAU/GO deveria ter incluído a 
84 depreciação de seu imóvel no balanço de 2015, o que não ocorreu.  
85  
86  Luciene informou que o àuditor 
87 também questionou qual taxa de depreciação está sendo usada pelo CAU/GO para 
88 bens móveis. Luciene informou que o CAU/GO usa o Sispat (Sistema de Patrimô-
89 nio) que por sua vez usa a taxa fiscal, taxa adotada pelo CAU/BR. O auditor sugeriu 
90 que esta taxa seja reavaliada visto que pode apresentar equívocos. Em vista disso 91 Luciene informou que, por sugestão da empresa de contabilidade atual, será criada 
92 uma comissão responsável pelo patrimônio onde, com o auxílio de arquitetos, uma 
93 taxa será criada para calcular a depreqiação dos móveis do CAU/GO, sem prejuízo 
94 dos índices sugeridos pela legislação pertinente. Outra observação feita pelo auditor 
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95 foi sobre a ausência dos inadimplentes nas contas a receber. Luciene esclareceu 
96 que os dados fornecidos pelo sistema do CAU/BR são deficientes, contudo um le-
97 vantamento manual já está em andamento. O auditor comunicou que irá colocar 
98 uma ressalva referente ao problema no relatório e verificar a situação nos outros 
99 CAU/UF. A última observação importante feita pelo auditor foi sobre não constar no 

100 balanço os valore.s referentes à dívida ativa. Luciene informou que o CAU/GO ainda 
101 não dispõe desse controle em vista da dificuldade em estabelecer os seus valores e 
102 de como serão incluídos na contabilidade. g) Da apreciação da Deliberação que 
103 aprova o Regulamento de cobrança Judicial e Extrajudicial dos Débitos lnscri-
104 tos na Dívida Ativa do CAU/GO. A Assessora Jurídica Adriana Coradini Curado 
105 iniciou esclarecendo que o regulamento em questão surgiu de uma necessidade de 
106 padronizar o procedimento das cobranças dos débitos da dívida ativa do CAU/GO. 
107 Adriana informou que o regulamento teve como base a Lei nº 6.830/1980, que 
108 dispõe sobre a inscrição e cobrança da Dívida Ativa das Autarquias da União; a Re-
109 solução nº 22 do CAU/BR, que dispõe sobre os procedimentos para formalização, 
t 10 instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de pe-
111 nalidades; e a Lei nº 9649/98 que trata dos processos administrativos no· âmbito de 
112 competência da União. Em seguida Adriana informou que são considerados débitos 
113 sujeitos à inscrição na Dívida Ativa do CAU/GO as taxas e multas previstas em Lei e 
114 fixadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, bem como qualquer ou-
115 tro valor cuja cobrança seja atribuída ao CAU/GO, qu'ando não pagos no prazo devi-
116 do. Adriana esclareceu que, por lei, anuidades em atraso não podem ser �obradas 
117 via execução fiscal e que o recurso disponível nesses casos é a não emissão de 
118 RRT ao profissional em débito. A Conselheira Regina Maria de Faria observou que 
119 há casos em que o SICCAU emite o RRT para profissionais em situação irregular e 
120 que tal falha no sistema precisa ser solucionada. Continuando Adriana apresentou 
121 quais são os procedimentos utilizados hoje pelo CAU/GO, para cobrança extrajudici-
122 ai e judicial, e quais as mudanças trazidas pelo regulamento. Por fim Adriana infor-
123 mou que a Dívida Ativa do CAU/GO abrange: o valor originário do débito; a atualiza-
124 ção monetária, de acordo com os normativos vigentes; os juros de mora; e os de-
125 mais encargos, quando previstos em lei ou regulamento. Após a apresentação, o 
126 Regulamento de cobrança Judicial e Extrajudicial dos Débitos Inscritos na Dívida Ati-
127 va do CAU/GO foi aprovado por unanimidade, h) Dos informes gerais e propostas 
128 extrapauta. A Gerente de Planejamento e Finanças Luciene Boaventura apresen-
129 tou processo nº 311915/2015 em que o profissional, pretendendo voltar às ativida-
130 des, solicita·o perdão do pagamento de anuidades vencidas referentes aos anos de 
131 2012, 2013 e 2014 por não ter exercido a profissão neste período. Em defesa o pro-
132 fissional informou que não morava em Goiânia no momento da mudança de seu re-
133 gistro do CREA para o CAU/GO e que não recebera notificação sobre essa mudan-
134 ça. Luciene informou que consultou a Assessoria Jurídica do CAU/GO que a orien-
135 tou no sentido de solicitar parecer do CAU/BR visto que cobranças de anuidade são 
136 atribuições do Conselho Federal. O CAU/BR, por sua vez, manifestou-se no sentido 
137 da CAF do CAU/GO deliberar sobre o assunto. Por fim, decidiu-se pelo não perdão 
138 da dívida e pelo seu parcelamento, de modo que possa ser pago em 6 (seis) vezes, 
139 dentro do exercício de 2016. Em seguida Luciene Boaventura apresentou o pro-
140 cesso nº 345833/2016 onde a profissional solicita a isenção do pagamento da taxa 
141 referente à 2ª via da carteira profissional. Justifica-se a profissional no fato de seu 
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142 nome ter sido impresso errado na carteira, pela segunda vez, e que o erro foi do 
143 Atendimento do CAU/GO. Decidiu-se, por unanimidade, isenção do pagamento da 
144 taxa de emissão da 2ª via da carteira profissional. Ao final da reunião a Ger.ente Ge-
145 ral Isabel Barêa Pastore fez um breve relato do que foi discutido na Reunião dos 
146 Gerentes dos CAU/UF, ocorrida na sede do CAU/GO nos dias 17 e 18 de março de 
147 2016. Um dos temas discutidos foi a elaboração do PCCS (Plano de Cargos, Carrei-
148 ras e Salários) e que cada CAU trazia uma experiência própria. Sobre o orçamento 
149 de 2016, Isabel informou que ficou decidido que na reformulação orçamentária anu-
150 ai será apresentada proposta para redução do orçamento. Decidiu-se também que 
151 um encontro entre os Gerentes Gerais será realizado a cada 6 (seis) meses. EN-

152 CAMINHAMENTO: Processos nº 7710/2016 e nº 7711/2016 - Decidiu-se pelo não 
153 ressarcimento do profissional. ENCAMINHAMENTO: Processo nº 311915/2015 - As 
154 anuidades não serão perdoadas· mas o débito será parcelado em 6 (seis) vezes, de 
155 modo que o seu pagamento possa ser efetuado dentro do exercício de 2016. EN-
156 CAMINHAMENTO: Processo nº 345833/2016 - Decidiu-se pela emissão da 2� via da 
157 carteira profissional e pela isenção do pagamento da taxa por parte da interessada. 
158 O Coocdenador-agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, do 
159 que, para constar, eu, Ennio Jacintho Danesi secretariei a sessão, lavrei a presen-
160 te ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo Coorde-
161 nador da Comissão de Administração e Finanças do Conselho de Arquitetura e Ur-
162 banismo de Goiás, Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa. Goiânia, vinte e dois dias
163 do mês de março de dois mil e dezesseis. 
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