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ATA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA EXERCÍCIO 2016 DA COMISSÃO DE 1 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 2 

DE ALAGOAS – CAU/AL, CNPJ sob n. 15.148.889/0001-26. Às 15 horas e 30 minutos 3 

do dia 11 (onze) do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sede do CAU/AL, 4 

situada na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789 – Ed. Norcon Empresarial, Loja 08, 5 

Mangabeiras, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, reuniram-se o Coordenador da 6 

Comissão Conselheiro Edgar Francisco do nascimento Filho, a Conselheira Nadja Barros 7 

Fernandes, a Conselheira Nise de Araújo Sarmento. Na condição de participante: Norlan 8 

Dowell (Diretor Geral), José Rodrigo Lopes (Gerente Adm/Financ.) e representando a 9 

empresa Lessa e Moura Contabilidade o Sr. Fernando Vieira. PAUTA: I – Análise e 10 

aprovação da Prestação de Conta – 2º trimestre exercício 2016; II – Análise e aprovação 11 

da 1ª reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/AL - exercício 2016; III – 12 

Outros assuntos. O Coordenador, verificando a existência de quórum, deu por iniciada a 13 

sessão às 15h35min. Analisando o ponto de pauta I – Análise e aprovação da 14 

Prestação de Conta – 2º trimestre exercício 2016, a palavra foi passada ao Gerente 15 

Administrativo/Financeiro, fez a apresentação da prestação de contas aos presentes, em 16 

anexo, após alguns questionamentos foi aprovado por todos os presentes a prestação de 17 

contas, conforme DELIBERAÇÃO-CAF-01-2016; item II – Análise e aprovação da 1ª 18 

reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/AL - exercício 2016, o 19 

Coordenador fez uma breve apresentação das mudanças no orçamento conforme 20 

diretrizes do CAU/BR informa que o CAU/AL terá uma diminuição de receita, frente à crise 21 

financeira que passa o País. Nesta reprogramação verifica-se uma redução de 4,9% na 22 

previsão dos profissionais e uma redução de 20,6% nas previsões de RRT para às 23 

empresas, as projeções mantém-se nos patamares inicialmente previstos. A proposta de 24 

Reprogramação do Plano de Ação do CAU/AL, para o exercício de 2016, compreende 16 25 

iniciativas estratégicas sendo 8 projetos e 8 atividades já aprovadas para 2016, informou 26 

sobre a descontinuidade do projeto destinado a suportar as ações para "Planejamento e 27 

redesenho dos processos do CAU/AL" tendo em vista a participação deste Conselho no 28 

Programa GESPUBLICA que deverá suprir esse projeto e o projeto "Patrocínio". As 29 

receitas correntes correspondem a 1,08 Milhão, representando um decréscimo de -7,4% 30 

frente ao inicialmente aprovado (R$ 1,16 milhão). Das fontes de recursos para suportar 31 

essa nova proposta de Programação para 2016, 67% advém das receitas de arrecadação 32 

(R$ 966,7 mil); 25% das receitas de exercícios anteriores (R$ 361,1 mil); 5,2% do Fundo 33 

de Apoio (R$ 74,9 mil); 2,1% de aplicações financeiras (R$ 30 mil); e 0,7% de outras 34 

receitas (R$ 10 mil). Informou ainda que devido à queda da receita o CAU/AL passa a 35 

condição de CAU Básico que passa a receber o valor de R$ 74,9mil e passará a ter as 36 

prerrogativas de participante do Fundo, bem como o CAU/AL frente ao ajuste do encontro 37 

de contas do CSC (TAQ e 0800), receberá o valor R$ 5.480,00, previsto na fonte de 38 

recursos "Outras Receitas" sendo esses os principais pontos a serem destacados na 39 

apresentação, em anexo. No Tocante aos Projetos e Atividades desenvolvidas pelo 40 

CAU/AL teremos as seguintes mudanças: 1-Devido participação do CAU/AL no Programa 41 

GESPUBLICA, o Projeto "Planejamento e redesenho dos processos do CAU/AL" foi 42 

cancelado parte do seu orçamento (R$ 20.000,00) foi transferido para o projeto "Sou 43 

Arquiteto, e agora?"; 2-Conforme diretrizes para elaboração da reprogramação do Plano 44 

de ação e orçamento do CAU-Exercício 2016, o CAU/AL irá receber do Fundo de apoio o 45 

valor de R$ 74.896,00 que será utilizado no pagamento das parcelas do Centro de 46 
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Serviços Compartilhados - CSC; 3-Os Projetos: CAPACITAÇÃO; COMUNICAÇÃO e 47 

RESERVA DE CONTIGÊNCIA – tiveram seus valores reajustados devido à retração da 48 

atividade econômica no país, mas ainda sim, mantiveram-se os valores em conformidade 49 

com as diretrizes; 4-FISCALIZAÇÃO: Devido à redução dos valores de arrecadação, o 50 

CAU/AL adotou a postura de cautela não realizando a contratação do funcionário que iria 51 

dar apoio à fiscalização para atender as diretrizes:  1.2.6 – Focando Grupos de despesas 52 

(máximo de 55%) e respeitando o item 1.2.1 – Alocação de recursos nos Objetivos 53 

Estratégicos (Fiscalização  mínimo de 20%), sendo essas as principais mudanças na 54 

Reprogramação do CAU/AL em 2016, após considerações dos demais membros foi posto 55 

em votação as mudanças apresentadas e aprovadas por todos os presentes conforme 56 

DELIBERAÇÃO-CAF-02-2016, que deverá ser submetida ao Plenário do CAU/AL. 57 

ENCERRAMENTO: O Coordenador agradeceu a presença de todos e franqueou a 58 

palavra aos demais presentes, como dela ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 59 

18 horas e 15 minutos. E, para constar, eu, Gerente Administrativo/Financeiro, José 60 

Rodrigo Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, é 61 

assinada por mim, pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sessão. 62 

Maceió, 11 de julho de 2016. 63 
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