
 
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA COAF-CAU/SC 
 

DATA 26/10/2020 HORÁRIO 13h30min às 17h13min 

LOCAL Virtual - Zoom  

 

ASSESSORIA 
Filipe Lima Rockenbach 

Laraue Pommerening 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Fátima Regina Althoff Coordenadora 13h30min 17h13min 

Rosana Silveira Membra 13h30min 17h13min 

    

 

CONVIDADOS 

  

 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Leonardo Porto Bragaglia 

Justificativa Motivo Profissional 

Conselheiro Maurício Giusti 

Justificativa Errou a data da reunião 

 
 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 08ª reunião ordinária e 04ª Reunião 
Extraordinária COAF de 2020. 

 

Encaminhamento Encaminhar para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach 

Comunicado  Não houve 
 
 



 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 Relatório Administrativo e Financeiro do mês setembro/2020; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Inicialmente o gerente administrativo e financeiro Filipe Lima 
Rockenbach apresentou o Relatório Administrativo e financeiro do mês 
de setembro/2020, onde houve a admissão de 01 analista administrativo 
e financeiro e 01 estagiário, além do retorno do assistente administrativo 
Felipe Wagner. No período houve os desligamentos da advogada 
temporária, da assistente administrativa temporária e de 01 estagiário. 
Em seguida foi apresentado os índices de absenteísmo que apresentam 
queda com o regime de trabalho em home office. Com relação a 
compras, contratos e licitações tiveram no mês de setembro: 02 
tomadas de preço, 02 termos de apostilamento, e 04 atas de registro de 
preço. As parcerias estão em fase de entrega dos recursos para os 
projetos aprovados. Para finalizar a apresentação do relatório foi 
exposto sobre a gestão financeira, que há um superávit anual 
acumulado de R$ 1.741.532,57. Como encaminhando a conselheira 
Rosana solicitou a relação por tipo de RRTs emitidos.  

 

2 Proposta de Programação Orçamentária 2021; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

O gerente Filipe apresentou a Proposta de Programação Orçamentária 
para o ano de 2021, primeiramente a etapa de estimativa de receita, 
elaborada com base nas diretrizes orçamentárias recebida pelo 
CAU/BR e posteriormente a fixação de todas as despesas. Foi estimado 
uma receita no valor de R$ 9.057.566,80, somando essa estimativa com 
as receitas de capital foi aprovado para o exercício a proposta no 
montante de R$ 16.066.652,61 (dezesseis milhões, sessenta e seis mil, 
seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), 
conforme Deliberação 54/2020.  

 

3 
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 Assistente Administrativa e financeira Laraue Pommerening 

Encaminhamento 

Foi exposto os protocolos 1186408/2020 e 1191631/2020, ambos de 
solicitação de Isenção por doença grave e após a análise da resolução 
nº 134 de 17 de fevereiro de 2017 foram julgados conforme 
Deliberações 55/2020 e 56/2020 respectivamente. Em seguida foi 
analisado o protocolo nº 1189014/2020 de cancelamento de registro por 
falecimento em que foi deliberado pelo arquivamento do processo 
administrativo de cobrança nº 387/2017 (Deliberação 57/2020).  

  

4 Análise de Solicitações de Ressarcimentos; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 



 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach  

Encaminhamento 

 O Gerente administrativo e financeiro Filipe apresentou a Deliberação 
proposta pela equipe da GERTEC com relação a Análise de pedido de 
ressarcimento de RRT extemporâneo após entrada em vigor da 
Resolução CAU/BR nº184 que foi aprovada pelas conselheiras – 
Deliberação 58/2020.  

 
 

5 Minuta de alterações na Portaria Normativa nº 01/2018; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC. 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento Essa pauta será analisada na próxima reunião  

 

6 Revisão da Portaria de Diárias do CAU/SC (Pós consulta jurídica); 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Inicialmente o Gerente Filipe apresentou a consulta jurídica realizada 
com relação a proposta de portaria de diárias onde foi exposto que 
“porventura houvesse pagamento de diárias em uma rubrica única, pré-
definida, seria viável, sim, juridicamente, que os conselheiros 
comprovassem exclusivamente a participação em um evento para fazer 
jus ao valor respectivo”. Assim, a conselheira Rosana explicou que já 
havia esse formato, mas entende que a portaria do CAU/SC, com a 
divisão dos auxílios é o formato mais seguro, justo e econômico e por 
isso ficou encaminhado que a proposta da COAF volte para a discussão 
em plenário, nos mesmos parâmetros.  

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Processo de contratação de banca para concurso público; 

Fonte Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

Relator Gerente Administrativo e Financeiro Filipe Rockenbach 

Encaminhamento 

Conforme deliberação 53/2020, as conselheiras presentes aprovaram a 
abertura de processo de contratação de banca de concurso público para 
provimento de vagas do CAU/SC, que deverá ser sem ônus para o 
conselho, não havendo dessa forma reserva orçamentária para este fim. 
Caso não seja possível o valor será retirado da reserva de contingência. 

 

 Súmula foi aprovada na reunião da COAF realizada de forma virtual no dia 
23/11/2020, com os votos favoráveis dos Conselheiros Fátima Regina Althoff e 
Maurício Giusti. 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 

                     


