
 
 

SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 28/08/2020 HORÁRIO 13h30min às 16h23min 

LOCAL Sede do CAU/SC  

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Fátima Regina Althoff Coordenadora 13h30min 16h23min 

Rosana Silveira Membra 13h30min 16h20min 

    

 

CONVIDADOS 

  

 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia 

Justificativa Motivo Profissional 

Conselheiro Maurício Giusti 

Justificativa Motivo viagem 

 
 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 03ª Reunião Extraordinária COAF de 2020. 

 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 



 

Comunicado 

 A conselheira Fátima informa que participou do 3º Seminário de 
Planejamento e Finanças do CAU e a conselheira Rosana comunica 
que não conseguiu participar.  

 Com relação a atualização da CTP o gerente administrativo e 
financeiro Filipe Lima Rockenbach informa que o Estado ainda não 
apresentou resposta.  

 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Relatório Administrativo e Financeiro do mês julho/2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Inicialmente o gerente Filipe Lima Rockenbach apresentou o relatório 
Administrativo e financeiro do mês de julho/2020, onde não houve 
admissões, porém teve o desligamento de 01 arquiteta temporária e 01 
estagiário da gerencia técnica, totalizando 41 colaboradores entre 
empregados e estagiários. Com relação a compras, contratos e 
licitações, no período, houve 01 pregão eletrônico, 02 termos aditivos, 
05 atas de registro de preço e 06 atas de registro de preço como órgão 
participante. Em seguida o gerente apresenta o parecer emitido pela 
assessoria contábil do CAU/SC – SEECON, onde o segundo trimestre 
de 2020 apresentou um superávit financeiro de R$ 3.903.454,59 e como 
conclusão que a demonstrações contábeis estão em condições de 
aprovação pela COAF. Para finalizar essa pauta o gerente relatou uma 
tendência de recuperação do cenário econômico e destaca que 
considerando a reprogramação orçamentária projeta-se a conclusão do 
exercício  de 2020 com superávit financeiro e patrimonial para o 
CAU/SC. 

 

2 Acompanhamento e análise da arrecadação 2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe apresenta a média histórica de recebimentos em cada 
mês (desde 2013) e compara com a ano de 2020. Dessa forma, pode 
ser verificado uma queda na arrecadação de 11,36% se comparado com 
a média dos anos anteriores. 

 

3 Análise e encaminhamentos da Programação Orçamentária 2021; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 
Não foram recebidas as diretrizes orçamentárias para a programação 
orçamentária 2021 pelo CAU/BR, desta forma essa pauta será 
analisada na próxima reunião da comissão.  

  

4 
Acompanhamento do edital de chamada pública CAU/SC 04/2019 
(projeto COAF); 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  



 

Encaminhamento 
 Com relação ao edital 04/2019, o gerente Filipe comunica que houve a 
aprovação de 3 projetos e a desclassificação de 01 projeto.  

 
 

5 
Revisão e Análise dos Processos Administrativos de Cobrança, 
Análise dos pedidos de Revisão de Cobrança e atualização da 
inscrição em Dívida Ativa; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC. 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

 Incialmente foram analisados pelos membros presentes o protocolo nº 
1027916/2019 e julgado conforme Deliberação 43/2020. Em seguida, 
foram analisados os protocolos 1019235/2020, 1062185/2020 e 
1062242/2020 os quais, como encaminhamento serão diligenciados 
para a GERTEC solicitando o preenchimento pelo profissional do anexo 
01 da Deliberação nº 59-A da CEP.  Por fim, o gerente Filipe relatou 
sobre o recebimento de intenção de recurso ao CAU/BR da decisão 
plenária relativa ao processo administrativo de cobrança nº 550/2017, 
na data de 17 de agosto de 2020 em que considerando o art. 15, § 5º 
da Portaria Normativa 003 de 15 de maio de 2019, em que afirma que: 
“A decisão proferida pelo plenário do CAU/SC em grau de recurso será 
definitiva e irrecorrível, cientificando-se a parte a respeito do seu 
conteúdo”, foi deliberado por inadmitir o recurso (Deliberação 44/2020)   

 

6 
Encaminhamentos do III Seminário de Planejamento e Finanças do 
CAU; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe relata sobre o evento, onde foram efetuadas palestras 
sobre as medidas tomadas pelos CAU/UFs devida a pandemia. A 
conselheira Fátima destaca a frase final da palestra do CAU/RN em que 
foi exposto que para o enfrentamento da crise são necessários três 
pontos: Pró-atividade, criatividade e sensibilidade. Como 
encaminhamento o gerente Filipe disponibilizará todas a apresentações 
do evento na intranet do CAU/SC.  

 

7 Revisão da Portaria de Diárias após discussão em Plenário; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Primeiramente o gerente Filipe introduz o andamento da revisão da 
portaria de diárias. Como encaminhamento será solicitado um parecer 
jurídico da nova proposta, contendo os riscos para o CAU/SC e 
possíveis pontos negativos. De modo que será verificado na próxima 
reunião, podendo ser alterada a proposta para então passar para 
análise do Conselho Diretor.   

  

 

8 Regulamentação referente aos honorários advocatícios (Assjur); 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 



 

Encaminhamento 
O gerente Filipe introduz o assunto, mas pelo fato de a conselheira 
Rosana ter que se retirar da reunião, ficando assim sem quórum para 
análise, essa pauta será discutida na próxima reunião.  

 
 
 
 

Esta Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia 
26/10/2020, com os votos favoráveis das Conselheiras Fátima Regina Althoff e 
Rosana Silveira.  Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, 
de 19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
__________________________________ 

Antônio Couto Nunes 
Assessor Especial da Presidência 

 
 
__________________________________ 

Laraue Pommerening 
Secretária da COAF 

                        
 




