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ATA DA 7ª 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 14 horas e 30 minutos 3 

do dia 06 (seis) do mês de dezembro 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 e a Conselheira Nadja 7 

Barros Fernandes. Na condição de participante: José Rodrigo Lopes (Gerente 8 

Adm/Financ.), Beatriz Nunes (Assessora de Comunicação). PAUTA: I – Análise e 9 

aprovação da Prestação de contas - Novembro de 2016; foi apresentado relatório da 10 

prestação de contas, em anexo, informado que o mês de novembro foi o melhor dos 11 

últimos 03 anos com receita líquida (descontados receita de Fundo de Apoio) no valor R$ 12 

61.803,00 (sessenta e um mil oitocentos e três reais). Não tendo mais nenhum 13 

questionamento foi posto em votação a aprovação do mês de novembro, sendo aprovado 14 

por todos a prestação de contas de Novembro de 2016. II – Balanço Receita X Despesa – 15 

Janeiro a Novembro 2016 e projeção dezembro 2016; O Coordenador Edgar relatou o 16 

acumulado das despesas correntes até novembro, total de R$ 844.285,00 e receita 17 

corrente de R$ 966.200,00 perfazendo um superávit de R$ 121.915,00 até o presente. Foi 18 

questionado ao Gerente Administrativo/Financeiro qual a previsão das despesas até 19 

dezembro/2016 o mesmo informou as que segue: Dia do Arquiteto no valor de R$ 20 

22.000,00; contratação de empresa para gestão patrimonial no valor de R$ 4.500,00; 21 

despesas de dezembro, incluindo 2 parcela do 13º no valor de R$ 105.000,00 projeção de 22 

receita no valor de R$ 60.000,00 sendo assim o CAU/AL terá um superávit de 23 

aproximadamente R$ 50.000,00, passando a palavra a Assessora de Comunicação que 24 

solicitou uma publicação a ser veiculada no Jornal Gazeta de Alagoas, jornal de maior 25 

circulação do Estado, sendo escolhido a publicação de meia página no valor de R$ 26 

2.500,00. Seguindo orientação e modelo encaminhado pelo CAU/BR; III – Contratação 27 

empresa Gestão Patrimonial; Foi aprovado a contratação da empresa Santa Rosa 28 

Contabilidade e Consultoria Empresaria S/S no valor de R$ 4.500,00 sendo esta a menor 29 

proposta dentre as apresentadas conforme processo SICCAU n. 436470/2016; IV – III 30 

Encontro de Gestores Financeiros e Contadores do CAU ocorrido entre os dias 23 a 25 de 31 

novembro 2016 em Brasília/DF – Apresentação de relatório pelo Gerente 32 

Administrativo/Financeiro; o Gerente Administrativo/Financeiro fez um breve relato dos 33 

principais pontos discutidos no evento, dentre eles a cobrança em dívida ativa dos 34 

inadimplentes, o CAU/AL possui a receber o valor de R$ 471.521,62 correspondentes a 35 

anuidades em atraso de pessoa física e jurídica de 2012 a 2016. O CAU/BR estuda a 36 

possibilidade de refinanciamento dos débitos em atraso, antes da inscrição dos mesmo 37 

em dívida ativa; Ficou definido que a empresa BDO encaminhará aos CAU/UF com maior 38 

antecedência as informações para um melhor trabalho dos auditores in loco. Também 39 

ficou definido que será encaminhado modelo de notas explicativas e o CAU/BR irá definir 40 

os parâmetros (nota técnica) com relação à forma de depreciação a ser utilizada pelos 41 

CAU/UF (motivos de apontamento por parte da BDO na maioria dos CAU/UF, dos 42 

questionamentos apontados pela empresa de auditoria BDO, no qual o CAU/AL, assim 43 

como outros CAU/UF, tiveram apontamento no que se refere ao controle patrimonial, o 44 

CAU/BR recomenda que cada CAU/UF adote como base a Nota técnica 45 

001/2016/GERFIN/GG, em anexo; O CAU/AL vem cumprindo com os prazos e o 46 
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cronograma estabelecido pelo CAU/BR referente à Lei de Acesso a Informação – LAI, 47 

que irá realizar auditoria final (previsão de início dia 28 de novembro 2016 a 23 de 48 

fevereiro de 2017), sendo entregue ao TCU o resultado conforme acordão nº 2.513/2016 49 

– Plenário, de 28 de setembro de 2016. V – Outros assuntos, foi solicitado um relatório 50 

das receitas e despesas de dezembro de 2016 (até o dia 15) que deverá encaminhado a 51 

todos os conselheiros no dia 16 de dezembro. ENCERRAMENTO: O Coordenador 52 

agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra aos demais presentes, como dela 53 

ninguém quis fazer uso, encerrou a sessão às 16h45min. E, para constar, eu, Gerente 54 

Administrativo/Financeiro, José Rodrigo Lopes, secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, 55 

que após lida e aprovada, é assinada por mim, pelo presidente e por todos os 56 

conselheiros presentes à sessão. Maceió, 06 de Dezembro de 2016. 57 
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Edgar Francisco do Nascimento Filho _________________________________________ 60 
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