
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 15/2017 – CCAA 

 
A COMISSÃO DE CONTAS E ATOS ADMINISTRATIVOS - CCAA, reunida 
extraordinariamente na Sede do CAU/SC, situada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 
6º andar, Centro, Florianópolis/SC, no dia 22 do mês de junho de dois mil e dezessete, 
no uso das competências que lhe conferem os artigos 101, 122 e 123 do Regimento 
Interno do CAU/SC, após análise do assunto,  
 
Considerando as discussões realizadas, em parte com a Comissão Temporária de 
Patrimônio – CTP, nesta mesma data; 
 
Considerando a Deliberação nº 10/2017 – CTP, que após colher ponderações da 
Presidência e desta Comissão, promoveu alterações e aprovou novo Termo de 
Referência para a “Aquisição de Terreno para abrigar a Sede Própria do CAU/SC”; 
 
Considerando que é finalidade desta Comissão, conforme Regimento Interno do CAU/SC 
(art. 122), zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do CAU/SC, dentre outras; 
 
Considerando que dentre as competências específicas desta Comissão consta as de 
apreciar e deliberar sobre propostas de aquisição e alienação de bens imóveis pelo 
CAU/SC relativamente aos aspectos administrativos, organizacionais e econômico 
financeiros (Art. 123, inciso IX, do Regimento Interno do CAU/SC);  
 
Considerando o valor máximo previsto para a aquisição do referido terreno, objeto do 
Termo de Referência aprovado pela CTP/SC e a previsão de pagamento parcelado, em 
caso de eventual aquisição; 
 
Considerando que o Estudo de Impacto Econômico, realizado pela Gerência Financeira e 
Gerência Geral, tem com base o valor máximo estimado para aquisição do referido 
imóvel e o parcelamento pretendido; 
 
Considerando a previsão de dotação orçamentária para a aquisição do referido imóvel e 
o seu valor máximo estimado; 
 
Considerando que o estudo realizado aponta que a aquisição nos moldes pretendidos 
possui viabilidade econômica, vez que, em caso de eventual aquisição, ainda que pelo 
valor máximo estimado, o montante referente à parcela de entrada (20% do valor total 
do imóvel) não comprometeria o orçamento de 2017; 
 
Considerando que o valor mensal a ser desembolsado, que somariam o total de 36 
(trinta e seis) parcelas, o pagamento poderia ser realizado, em sua maior parte, com o 
valor das receitas financeiras advindas do próprio capital existente, sendo que ao final 
da quitação ainda subsistirá o capital à disposição; 
 
 



 

Considerando que a forma de parcelamento e limite de valor pretendido para da 
aquisição de terreno com intuito de construção da sede própria do CAU/SC possuem 
viabilidade econômica, fixando os valores de Despesa de Capital nos orçamentos dos 
próximos anos. 
 
 
 
DELIBEROU por unanimidade de votos: 
 
1 – Ante ao exposto, aprovar o Estudo de Impacto Financeiro realizado e apresentado 
pela Gerência Geral e Gerência Financeira, em relação ao valor e forma de pagamento 
referente ao Termo de Referência para “Aquisição de Terreno para abrigar a Sede 
Própria do CAU/SC”, apresentado pela Comissão Temporária de Patrimônio, limitado ao 
valor máximo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a referida 
aquisição, com o pagamento máximo de 20% (vinte por cento) de entrada, e o restante 
em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, acrescidos de reajuste por índice de inflação 
oficial. 
 
 
 
 

Florianópolis/SC, 22 de junho de 2017. 
 
 
 

RODRIGO KIRCK REBELO     _____________________________ 
Coordenador  
 

 
 
ADRIANA DINIZ BALDISSERA   _____________________________ 

Membro 

 
 



 

 

ANEXO - DELIBERAÇÃO Nº 15/2017 – CCAA 

 
 
 

Estudo de Impacto Econômico para aquisição de terreno para abrigar a sede 
própria do CAU/SC” 

 
Trata-se de Estudo de Impacto Econômico solicitado pela Comissão de Contas e Atos 
Administrativos - CCAA, com intuito de subsidiar a decisão do CAU/SC, acerca da 
viabilidade econômica decorrente do Termo de Referência “Aquisição de Terreno para 
abrigar a Sede Própria do CAU/SC”, proposto pela Comissão Temporária de Patrimônio 
– CTP. 
 
O presente estudo considerou os aspectos pertinentes ao programa de desembolsos, 
inicial e futuros, correção monetária, bem como estimou as implicâncias decorrentes da 
aquisição, como consequente redução de receita corrente no Orçamento anual e impacto 
no comprometimento de pessoal. 
 
Os valores e condições do estudo foram fundamentadas nas propostas e cenários 
discutidos pela CTP e CCAA, tendo como opção para aquisição de terreno para abrigar a 
sede própria do CAU/SC o seguinte cenário e limites: 
 
Valor máximo de aquisição: R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). 
Parcela de entrada (desembolso imediato): 20% do valor total do imóvel. 
Saldo remanescente (80% do valor total do imóvel): Pagamentos mensais e 
parcelados em 36 (trinta e seis vezes), acrescidos de correção monetária lastreados em 
índice oficial. 
 
O estudo foi dividido da seguinte forma: 
 
Quadro 01 - Situação e impacto da aquisição: Nele é evidenciado a situação 
orçamentária e disponibilidade de caixa no momento do estudo (junho de 2017). Além 
de informar as consequências imediatas para a “perda” de receita corrente, impacto no 
comprometimento de pessoal e saldo devedor, com a aquisição. 
 
Quadro 02 - Projeção do custo de oportunidade: Indica a projeção de arrecadação 
das receitas financeiras para os anos de 2018, 2019 e 2020 em termos de 
oportunidade renunciada em função da aquisição. Ou seja, é apresentado, em valores, 
quanto o CAU/SC teria a mais de receita corrente, caso não adquira o imóvel. 
Adicionalmente é apresentado quanto este “custo” representa da receita corrente de 
2017. 
 
Quadro 03 – Programa de desembolsos: Demonstra o programa de desembolsos 
estimado para aquisição do imóvel, onde se considera o pagamento da parcela de 
entrada no mês de outubro/2017 e as demais 36 parcelas nos meses seguintes. Aplicou-
se nas datas base de outubro de 2018 e 2019 um reajuste conservador de 5%. 



 

Quadro 04 - Projeção de rentabilidade futura: Neste quadro informa-se as Receitas 
de aplicação financeira de 2017, enquanto busca-se estimar quanto será arrecadado do 
mesmo tipo de receita nos anos de 2018, 2019 e 2020. 
 
Quadro 05 - Projeção saldo final de caixa e de investimentos: No quadro 05 foi 
realizada a projeção de disponibilidade de caixa no fim do período de aquisição da sede, 
e consequentemente a estimativa de superávit financeiro anual. Por conseguinte, 
estimou-se o saldo final para investimentos. 
 
Importante salientar que as projeções dos quadros 04 e 05 dependem de fatores 
incertos como o resultado orçamentário, o resultado financeiro, comportamento do 
fluxo de caixa, gestão de projetos e de pessoal, criação de reserva financeira. Com isso, 
foi considerado um cenário conservador em que o orçamento do CAU/SC crescesse 
apenas a inflação de 7,38% (índice utilizado 2016 para 2017), e um crescimento de caixa 
baseado na média histórica dos últimos três anos de 9,49%. 
 

Saldo em caixa em Junho/2017 7.674.594,66R$            

Orçamento para investimentos em 2017 5.053.765,62R$            

Valor máximo de aquisição 3.500.000,00R$            

Investimento imediato: 20% de entrada 700.000,00R$               

Perda de receita corrente 2017 (aquisição em outubro)

Decorrente da perda de rentabilidade de aplicação financeira. 45.111,73R$                 

Impacto no comprometimento de pessoal estimado de 2017 Aumento de 0,26%

Saldo devedor 2.800.000,00R$            

36 Parcelas 77.777,78R$                 

Quadro 01 - Situação e impacto da aquisição

 
  

Quadro 02 - Projeção do custo de oportunidade

Custo de oportunidade para 2018 125.965,84R$               1,68%

Montante a desembolsar em 2018 941.111,13R$               

Custo de oportunidade para 2019 132.264,13R$               1,77%

Montante a desembolsar em 2019 988.166,67R$               

Custo de oportunidade para 2019 114.774,66R$               1,53%

Montante a desembolsar em 2020 857.500,00R$                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Janeiro -R$                       77.777,78R$        3/36 81.666,67R$        15/36 85.750,00R$        27/36

Fevereiro -R$                       77.777,78R$        4/36 81.666,67R$        16/36 85.750,00R$        28/36

Março -R$                       77.777,78R$        5/36 81.666,67R$        17/36 85.750,00R$        29/36

Abril -R$                       77.777,78R$        6/36 81.666,67R$        18/36 85.750,00R$        30/36

Maio -R$                       77.777,78R$        7/36 81.666,67R$        19/36 85.750,00R$        31/36

Junho -R$                       77.777,78R$        8/36 81.666,67R$        20/36 85.750,00R$        32/36

Julho -R$                       77.777,78R$        9/36 81.666,67R$        21/36 85.750,00R$        33/36

Agosto -R$                       77.777,78R$        10/36 81.666,67R$        22/36 85.750,00R$        34/36

Setembro -R$                       77.777,78R$        11/36 81.666,67R$        23/36 85.750,00R$        35/36

Outubro 700.000,00R$        0/36 77.777,78R$        12/36 81.666,67R$        24/36 85.750,00R$        36/36

Novembro 77.777,78R$          1/36 81.666,67R$        13/36 85.750,00R$        25/36

Dezembro 77.777,78R$          2/36 81.666,67R$        14/36 85.750,00R$        26/36

Total 855.555,56R$        941.111,13R$     988.166,67R$     857.500,00R$     

2017 2018 2019 2020

Quadro 03 - Programa de desenbolsos

 
 

Receitas de aplicação em 2017 720.000,00R$               

Média mensal de receitas de aplicação em 2017 60.000,00R$                 

Estimativa de receitas de aplicação para 2018 647.170,16R$               

Média mensal - 2018 53.930,85R$                 

Estimativa de receitas de aplicação para 2019 640.871,87R$               

Média mensal - 2019 53.405,99R$                 

Estimativa de receitas de aplicação para 2020 658.361,34R$               

Média mensal - 2020 54.863,45R$                 

Quadro 04 - Projeção de rentabilidade futura

 
 

Estimativa de saldo final de caixa em 2017 6.314.266,72R$            

Estimativa de saldo final de caixa em 2018 5.972.379,50R$            

Estimativa de saldo final de caixa em 2019 5.550.991,65R$            

Estimativa de saldo final de caixa em 2020 5.220.280,75R$            

Estimativa de saldo final para investimentos 3.959.779,65R$            

Quadro 05 - Projeção saldo final de caixa

 
 
 
CONCLUSÃO: 
 
Face ao exposto, conclui-se que a aquisição de terreno para abrigar a sede do CAU/SC, 
nos termos e formato proposto pela CTP, mesmo que acarretem impactos no orçamento 
atual e futuro, perfazem condições exequíveis do ponto de vista econômico, sem 
comprometer as gestões futuras. 
 
 



 

Destarte, ainda visando a sustentabilidade orçamentária e financeira dos Planos de 
Ação, manutenção das atividades e competências institucionais, faz-se necessário 
atenção na elaboração dos orçamentos anuais, fixando as despesas de capital da 
aquisição do terreno e considerando seus reflexos. Inclusive, atualizando e ampliando o 
estudo aqui apresentado, conforme execução dos exercícios e definição dos índices 
envolvidos.  
 
Por fim, recomenda-se, no intuito de dar continuidade ao projeto, a constituição de 
reserva financeira com finalidade específica, afim de viabilizar futuramente a 
construção da sede própria do CAU/SC no terreno eventualmente adquirido, agregando 
o valor necessário ao capital do conselho. 
 
 

Florianópolis/SC, 22 de junho de 2017. 
 
 
 
 

Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Financeiro do CAU/SC 

 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Gerente Geral CAU/SC 
 

 


