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Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de Goiás 

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

ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 
23 OE ABRIL OE 2015 

CAF 

8 Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de abril do ano de dois 
9 mil e quinze, na sala de reunião da sede do CAU/GO, iniciou-se a Reunião Ordinária 

10 da Comissão de Administração e Finanças com os seguinte pontos de pauta: a)
11 aprovação da pauta; b) aprovação dá Ata da Reunião Ordinária de 20 de março 
12 de 2015; e) apresentação do balanço mensal da contabilidade e receitas e 
13 despesas do mês de março de 2015; d) conclusão e aprovação do projeto do 
14 ar condicionado; e) edital de patrocínio; f) revista CAU/GO; g) portal de 
15 transparência; h) resolução CAU/BR nº 101 que define novos prazos para 
16 aprovação das prestações de conta; i) reformulação orçamentária; j) 
17 apreciação de propostas extrapauta; k) assuntos gerais. Estavam presentes: o 
18 Conselheiro Leônidas Albano. a Conselheira Regina Brito, a Assessora de Plenário e 
19 Comissões Luciene Boaventura, a Diretora Geral Isabel Pastore e a Assistente 
20 Técnica Andressa Mendonça. O convocado Conselheiro Marcos Arimatéa confirmou 
21 presença, contudo não compareceu e não apresentou justificativa até a data de 
22 lavratura desta ata. Estiveram presentes também as assistentes de contabilidade 
23 Nayara da Cunha e Ana Flávia Nogueira. Da áprovação da pauta: a pauta foi 
24 aprovada por unanimidade, com inclusão de ponto extrapauta. Da aprovação da 
25 Ata da Reunião Ordinária do dia 20 de março de 2015: A ata foi aprovada por 
26 unanimidade. Da Apresentação do balanço mensal da contabilidade e receitas e 
27 despesas do mês de março: A Assessora de Plenário e Comissões Luciene 
28 Boaventura iniciou a apresentação do balanço mensal da contabilidade e o relatório 
29 de despesas e receitas relativas aos meses de Janeiro a Março/2015, com gráficos 
30 comparativos de receitas de 2012 a 2015, demonstrando que a receita total do 
31 primeiro trimestre de 2015 foi de R$ 910.592, 16 (novecentos e dez mil, quinhentos e 
32 noventa e dois reais e dezesseis centavos), e aumentou 9,47% em relação ao 
33 mesmo período de 2014, porém, considerando o reajuste de anuidade e RRTs em 
34 6,85%, o aumento aproximado efetivo foi de 2,62%. Também foi apresentado o 
35 gráfico comparativo de despesas liquidadas mostrando que de janeiro a março de 
36 2015 as despesas totalizaram R$ 582.249,73 (quinhentos e oitenta e dois mil, 
37 duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), com aumento de 
38 58,44% das despesas em relação ao mesmo período de 2014. Ressalta-se que o 
39 maior aumento foi de folha de pagamento, valor compatível a 7 (sete) funcionários a 
40 mais em relação a 2014. Foi apresentado ainda o gráfico comparativo de receitas e 
41 despesas liquidadas do primeiro trimestre de 2015, com resultado positivo (superávit 
42 orçamentário) de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais). Neste mesmo 
43 período, o percentual de folha de pagamento sobre a receita total foi de 37% (trinta e 
44 sete porcento), inferior ao teto máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade 
45 Fiscal de 50%. Foi apresentado o comparativo realizado e orçado de despesas 
46 liquidadas por centro de custo no período de janeiro a março, quando foram 
47 realizadas 80% (oitenta por cento) das despesas previstas, para esse período. E!'Tl 
48 seguida, as assistentes de contabilidade apresentaram o relatório de gestão da 
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49 contabilidade, demonstrando que o superávit financeiro acumulado, referente aos 
50 anos anteriores até o mês de março de 2015, ficou em R$ 1.088.465,00 (um milhão, 
51 oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). Informaram que foram 
52 feitas correções nos relatórios dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme 
53 notas explicativas em anexo, sendo que em janeiro houve alteração na distribuição 
54 nos centros de custo, sem alteração de despesas; e em fevereiro foram adicionadas 
55 despesas liquidadas com folha de pagamento e feitas alterações em distribuições 
56 nos centros de c4sto. O Coordenador Leônidas Albano solicitou que a contabilidade 
57 altere a formatação do relatório a fim de que este se torne mais didático e de fácil 
58 compreensão para leigos, com a criação de uma formatação adequada do layout e 
59 se for o caso que sejam feitas apresentações usando o powerpoint. A conselheira 
60 Regina Brito salientou que o papel de consultoriá da contabilidade vai além de 
61 apresentar papéis, que os consultores devem mostrar caminhos, analisando 
62 criticamente as situações, fazendo previsões e a partir daí indicar as possíveis 
63 soluções ao Conselho. Por fim, a Comissão fez alguns questionamentos, tirou 
64 algumas dúvidas e aprovou os relatórios apresentados. Posteriormente, as 
65 assistentes de contabilidade se retiraram da reunião. Da conclusão e aprovação 
66 do projeto do ar condicionado: O projeto apresentado estava com alterações que 
67 não foram aprovadas pela Comissão, pois não dá flexibilidade para os trabalhos que 
68 serão executados futuramente após o concurso. ENCAMINHAMENTO: a Comissão 
69 deliberou pela REPROVAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA, e solicitou que o 
70 projeto seja refeito conforme as recomendações que já foram feitas na reunião 
71 passada, prezando pela máxima viabilidade do concurso de arquitetura que está 
72 previsto para acontecer em 2015 (dois mil e quinze). Do edital de patrocínio: a 
73 Diretora Geral informou que o orçamento de 2015 prevê o valor de R$ 90.000,00 
74 (noventa mil reais) para concessão de patrocínios. Em 2014 foram utilizados R$ 
75 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e que ainda havia aprovação de gasto de mais R$ 
76 20.000,00 (vinte mil reais), que não foi gasto devido a não realização do evento. O 
77 Coordenador salientou que o CAU/GO tem demanda que alcance o valor de R$ 
78 90.000,00 (noventa mil reais), pois se no ano passado não houvesse tido o
79 cancelàmento, o total utilizado teria sido de R$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) 
80 e ele destacou também que não chegou à quantia disponível porque a Comissão 
81 não concedeu os valores solicitados que prezou por valores menores. Ele relatou, 
82 ainda, que a Comissão tem que decidir o que o edital de patrocínio vai abranger e de 
83 quanto será o valor disponibilizado, seguindo as orientações do CAU/BR (verificar as 
84 cotas específicas mediante abrangência regional, nacional e internacional). 
85 ENCAMINHAMENTO: fica agendada a apresentação do modelo do edital para a 
86 próxima reunião com o intuito de publicá-lo ainda no mês de maio. Da publicação 
87 da revista do CAU/GO: os assessores Neyron Mendes e Elisa França, 
88 responsáveis pela área de comunicação, relataram que a revista já possui 
89 patrocinadores e apresentaram um modelo de como ficará a revista, além das 
90 sugestões para pauta. Eles explanaram sobre a necessidade de realizar uma 
91 reunião para tratar exclusivamente da revista, visto que as propostas de pauta têm 
92 que ser repensadas. O Coordenador sugeriu que sejam feitos concursos para o 
93 logotipo e nome da revista. A assessora Elisa França evidenciou a morosidade 
94 desses concursos, 6 que acarretaria na perda dos patrocinadores. A Conselheira 
95 Regina Brito sugeriu que nesta primeira edição retirasse o nome "Perspectiva". 
96 ENCAMINHAMENTO: Lançar o concurso para o logotipo e nome da revista dentro 
97 da primeira edição. Do portal de transparência: deliberou-se pelo encaminhamento 
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dos assessores Neyron e Elisa de propostas via e-mail, no formato PDF. Da
resolução CAU/BR nº 101 que define novos prazos para aprovação das 
prestações de conta: Para ciência dos Conselheiros, foi apresentada a revisão da 
resolução nº 29 do CAU/BR em comparação com a resolução nº 101 aprovada, que 
define periodicidade trimestral para aprovação de Prestação de Contas. Da
reformulação orçamentária: em virtude do tempo decorrido e da extensão do 
assunto, deliberou-se por deixar esta discussão para a próxima reunião, com 
apresentação de proposta detalhada das alterações. Da apreciação extrapauta:
Solicitação de isenção da anuidade 2014: Protocolo nº 226362/2015  

 este processo já havia sido passado pela Comissão em fevereiro 
do presente ano e na ocasião ficou deliberado o encaminhamento para a Assessoria 
Jurídica para orientações e retornou nesta reunião, pelo que deliberamos pelo 
acatamento do parecer apresentado pela assessora jurídica e DECIDIMOS PELO 
NÃO DEFERIMENTO da solicitação. Solicitação de parceria: referente à 
solicitação de parceria da empresa Vila Office, a Comissão deliberou pela realização 
de edital de convênios, com critérios de certificação, portaria do MEC, com prazos e 
formas de apresentação. O intuito do edital de convênio é dar publicidade e 
oportunidade para que todas as empresas que possuem atividades que beneficiem a 
classe de arquitetos possam participar. Dos Assuntos Gerais: a assessora Luciene 
Boaventura informou da cobrança abusiva que o Branco do Brasil está fazendo, no 
valor de R$ 4,00 (quatro reais) por boleto. ENCAMINHAMENTO: deliberou-se que a 
Diretora Geral, a Assessora de Plenário e o Coordenador desta Comissão 
agendarão uma reunião com o gerente do banco para negociar pessoalmente esses 
valores e outras tarifas que estão sendo cobradas. O Coordenador solicitou que o 
CAU/GO ofereça um Curso de Capacitação em Gestão Financeira para os membros 
desta Comissão a fim de que os relatórios possam ser analisados com mais 
propriedade e conhecimentos no assunto. Ele propôs também que sejam estudadas 
as prestações de contas do CAU/BR para que o CAU/GO possa ver onde estão 
sendo aplicados os recursos que são repassados ao conselho federal mensalmente. 
Para a próxima reunião: Fica previsto para a pauta a discussão sobre reformulação 
orçamentária e demais assuntos tratados nesta reunião. O Coordenador agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Do que, para constar. eu, 
Andressa Mendonça secretariei a sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e 
achada conforme, será assinada por mim e pelo Coordenador da Comissão de 
Administração e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, 
Leônidas Albano da Silva Júnior. Goiânia, aos vinte e três dias do mês de abril do 
ano de dois mil e quinze. 

Andre�ndonça 
Assistente Técnica 

• 
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Reunião da Comissão de Administração e Financas ' 

LOCAL: 

CAU/GO 

PARTICIPANTES 

NOME LEGÍVEL FUN O ENTIDADE 
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A Gerência Administrativa do CAU/GO, 

Venho informar que o saldo dos relatórios apresentados anteriormente para a 

Comissão de Administração e Finanças e Plenária apresenta inconsistências referente ao 

saldos nas conta 6.2.21.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador -

PAT, no valor de R$ 1.443,33 e na conta 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens 

Imóveis, no valor de R$ 1.406,22, totalizando assim uma diferença de R$ 2.854,55 no saldo 

final do Balanço Financeiro, Comparativo da Despesa Liquidada, Participação da Despesa 

sobre os Centros de Custo - Fase Liquidação e Relação das Liquidações. 

Justifico as diferenças relacionadas acima devido a liquidação das despesas 

cujo os empenhos são de número 12 e 43, que deveriam ter sido feitas dentro do mês de 

Janeiro e antes do fechamento do mesmo. Foi verificado pela Luciene que a conta do 

Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT estava com o saldo zerado e não poderia 

ficar, após contato via telefone foi constatado que o saldo estava acumulado junto ao mês 

de Fevereiro devido alguns funcionários serem admitidos em Janeiro e estarem recebendo 

retroativo junto a Fevereiro. O saldo foi separado e liquidado. Houve a liquidação da conta 

de Locação de Bens Imóveis uma vez verificado que também deveria ter sido dentro do mês 

e que não havia sido feito, e que não foi informado via e-mail para a Luciene. 

Goiânia, 25 de Fevereiro de 2014. 

Nayara Cunha 

Auxiliar de Contabilidade 
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À Gerência Adminis trativa do CAU/GO, 

Venho informar que o saldo dos seguintes relatórios: Comparativo da Despesa Liquidada, 
Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Liquidação acumulado, 
Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Liquidação, Participação das 
despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento, Razão por Centro de custo, Relação 
de Liquidações e Relação de Pagamentos enviados no dia 16/03/2015 compondo 
fechamento no mês de Fevereiro de 2015, sofreram alterações respectivamente nos valores 
R$307,49 e R$9.416,62 devido a não contabilização correta nos salários dos funcionários 
Neyron da Silva Mendes, Laís Gomes Fleury Teixeira e Elisa Almeida França , pois o pagamento dos 
mesmos foram compensados em Marços de 2015. 

Sendo as seguintes alterações: 

1. Comparativo da Despesa Liquidada - anteriormente apresentado no valor R$ 203.174,62 e
atualmente o valor de R$ 203.482,11, e Relação de Liquidações - saldo anterior R$ 205.094,08 e
atual R$ 205.401,57, ambas com a diferença de R$ 307,49 - inclusão de valor na liquidação na
conta de Salários referente ao salário bruto da Laís Gomes Fleury Teixeira;

2. Participação das Despesas Sobre os Centros de Custos - Fase Liquidação do mês - apresentados
anteriormente no valor de R$ 203.174,62 e atualmente o valor de R$ 203.482,11 e Participação
das Despesas Sobre os Centros de Custo - Fase Liquidação - Acumulada sendo saldo anterior R$
375.762,80 e atual R$ 376.070,29, ambas com a diferença de R$ 307,49 - sendo também a
inclusão da liquidação na conta de Salários referente ao salário bruto da Laís Gomes Fleury
Teixeira;

Houve também as seguintes alterações por Centros de Custo na Participação das Despesas Sobre os 
Centros de Custos - Fase Liquidação do mês: 

2.1. Gestão Estratégica de R$ 21.838,85 para R$ 13.501,68; 
2.2. Organização e Manutenção da Sede de R$ 37.057,18 para R$ 45.701,84; 
2.3. Atendimento ao Profissional de R$ 11.390,19 para R$ 6.758,43; 
2.4. Fiscalização de R$ 21.328,03 para R$ 25.959,79 

Alterações referentes a correção na distribuição dos centros de custo na liquidação da folha de 
pagamento. 

3. Participação das Despesas Sobre os Centros de Custos - Fase Pagamento - apresentado
anteriormente no valor de R$ 177.152,61 e atualmente no valor de R$ 186.569.23, e Relação de
Pagamentos sendo anterior de R$ 177.152,61 e atual de R$ 186.569,23, ambas com a diferença
de R$ R$ 9.416,62 correspondente aos salários brutos da Laís (R$ 307,49), Elisa (R$4.631,76) e
Neyron (R$ 4.477,37) incluso a contabilização correta.

4. Razão por Centro de Custo apresentado anteriormente no valor de R$ 177.152,61 e atualmente
o valor de R$186.569,23, diferença de R$ R$ 9.416,62 correspondente aos salários brutos da Laís
(R$ 307,49), Elisa (R$4.631,76) e Neyron (R$ 4.477,37) incluso a contabilização correta e nos
respectivos Centros de Custos.
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Justifico as diferenças relacionadas acima devido regularizadas e encaminhadas 

ao CAU/GO os relatórios atualizados. 

Goiânia, 15 de Abril de 2015. 

Nayara Cunha 

Auxiliar de Contabilidade 
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