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SÚMULA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 1 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 2 

URBANISMO DE GOIÁS, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 3 

 4 

CAF 5 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, através de aplicativo de 6 

reuniões, iniciou-se, em primeira convocação, a 14ª Reunião Extraordinária da 7 

Comissão de Administração e Finanças (CAF), com a presença das Conselheiras 8 

Estaduais membras: Regina Maria de Faria Amaral Brito (Coordenadora) e Priscila 9 

Cavalcanti da Silva (Coordenadora Adjunta). Presentes os empregados públicos do 10 

CAU/GO: Isabel Barêa Pastore (Gerente Geral), Luciene Boaventura dos Santos 11 

(Gerente de Planejamento e Finanças), Laís Gomes Fleury Teixeira (Gerente de 12 

Administração e Recursos Humanos), Romeu José Jankowski Júnior (Assessor 13 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões), Adriana Coradini Curado (Assessora 14 

Jurídica) e Paulo Victor Seixo Costa (Supervisor Administrativo). Presente, como 15 

convidado, o representante da empresa do Plano de Empregos, Carreiras e Salários 16 

– PECS, o administrador Ney Pereira Villa. A Conselheira Estadual Ana Lúcia 17 

Ferreira Peixoto apresentou prévia justificativa de ausência. I) Verificação de 18 

quórum. A Coordenadora verificou o quórum e declarou aberta a sessão. II) 19 

Apresentação da pauta e extra pauta, se houver. A Gerente Geral Isabel Barêa 20 

Pastore citou a planilha de antecipação das férias individuais. Disse que foi inquirida 21 

pelo pessoal do atendimento, setor que integra a Área Técnica (ATEC) do CAU/GO, 22 

a ficar de fora da medida, já que o volume de demandas dos profissionais continua 23 

o mesmo. Diante disso, a Gerente Geral solicitou à Gerente Técnica Giovana 24 

Lacerda Jacomini providenciar um levantamento da demanda nesse ano em 25 

comparação com o ano passado para verificar a possibilidade de exceção. Outra 26 

área sujeita à mesma situação, seria a Assessoria de Relações Institucionais 27 

(ASRIN), a pedido do Presidente Arnaldo Mascarenhas Braga, já que o titular da 28 

mesma – e único empregado lotado –, Pedro Schultz Fonseca Baptista é recém-29 

chegado ao Conselho e possui a atribuição de assessorá-lo no fórum de presidentes 30 

e também a CPUA, como citado pela Coordenadora Regina Maria de Faria Amaral 31 
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Brito. Todavia, ao verificar a planilha de férias, Isabel identificou que dois 32 

empregados da ATEC, Lorena Marquete da Silva e Ennio Jacintho Danesi, 33 

estavam com mais dias acumulados de férias a gozar, sendo, portanto, prioritários, 34 

além de que aquele assiste à Comissão Eleitoral de Goiás (CE-GO). Assim, foi 35 

aprovado, por unanimidade, por não se aplicar a medida de antecipação de férias 36 

individuais de 15 dias à toda a ATEC, ficando de fora a Supervisora de Atendimento 37 

Juliana Acrizio Yoon de Oliveira e a Gerente Técnica Giovana Lacerda Jacomini, 38 

além da ASRIN. Pauta e extrapauta aprovadas, por unanimidade, após inclusão da 39 

antecipação das férias individuais. III) Comunicações. Não houve comunicados. IV) 40 

Distribuição das matérias a serem relatadas: a) Prestação de contas de 2019. 41 

Considerando a Resolução nº 174 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, 42 

contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelos Conselhos de 43 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados; considerando os apontamentos da auditoria 44 

contábil do CAU/BR, que orientou pelo estorno de receita que deveria ter ido para o 45 

CAU/DF no valor de R$ 331,98 (trezentos e trinta e um reais e noventa e oito 46 

centavos), visto que foi devolvida para o CAU/DF no mesmo mês do recebimento, 47 

reduzindo assim o valor da receita realizada no ano de 2019, passando de 48 

3.805.717,48 (três milhões, oitocentos e cinco mil, setecentos e dezessete reais e 49 

quarenta e oito centavos) para R$ 3.805.385,50 (três milhões, oitocentos e cinco mil, 50 

trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos); considerando nova prestação 51 

de contas do período de janeiro a dezembro de 2019 apresentada pela empresa de 52 

assessoria contábil Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial, com retificação 53 

de receitas totais no período, totalizando R$ 3.805.385,50 (três milhões, oitocentos 54 

e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), despesas 55 

empenhadas de R$ 3.267.153,02 (três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento 56 

e cinquenta e três reais e dois centavos), resultando em superávit orçamentário 57 

retificado de R$ 538.232,48 (quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e dois 58 

reais e quarenta e oito centavos). Retificação da prestação de contas de 2019 59 

aprovada por unanimidade, com atesto de veracidade pelo Assessor 60 

Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões Romeu José Jankowski Júnior, e 61 
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enviada ao Plenário. b) Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS. A 62 

Gerente Geral Isabel Barêa Pastore solicitou à Assessora Jurídica Adriana 63 

Coradini Curado uma revisão do documento apresentado pelo autor do PECS, Ney 64 

Pereira Villa, que representa uma minuta de Deliberação Plenária do CAU/GO que 65 

regulamenta esse plano de carreira aos seus servidores. O primeiro questionamento 66 

da Gerente Geral é os empregados de livre provimento e demissão constarem do 67 

Plano. Ney Pereira Villa disse que todos são empregados, e que os efetivos podem 68 

estar em emprego em comissão assim como os de livre provimento e demissão. 69 

Isabel esclareceu que a nomenclatura no CAU é empregado em comissão, quando 70 

um efetivo assume cargo de confiança, e os que não têm vínculo prévio com a 71 

administração, é empregado de livre provimento e demissão. A Coordenadora 72 

Regina Maria de Faria Amaral Brito disse que, em Anápolis, o servidor 73 

comissionado tem uma lei própria, que não tem progressão, diferentemente do 74 

servidor efetivo, e a função gratificada é um adicional de atribuições, e o funcionário 75 

é remunerado por esse acréscimo. A Gerente Geral orientou que esses assuntos 76 

sejam tratados em documentos diferentes. Em linhas gerais, as observações 77 

apontadas pela Assessora Jurídica estão ligadas com o que dispõe o Regimento 78 

Interno do CAU/GO, como, por exemplo, observar as competências da CAF, do 79 

Conselho Diretor, do Plenário e, principalmente, do Presidente, que é a figura 80 

executiva da autarquia, responsável por aplicar as determinações das outras 81 

instâncias deliberativas, além de cumprir com o rito de comunicação entre as áreas 82 

e as comissões, que se dá através da presidência, ou, por se tratar de cargo 83 

honorífico, pela Gerência Geral. Outro item apontado foi retirar a cessão de 84 

empregados por não haver previsão legal, salvo quando da criação dos CAUs, 85 

ocasião em que puderam ser compartilhados empregados do CREA. Houve também 86 

a necessidade de se compatibilizar as datas, no caso de crescimento da carreira, 87 

junto com a Portaria de avaliação de desempenho. ENCAMINHAMENTO. A Área de 88 

Administração e Recursos Humanos – ADM fará a compatibilização de prazos entre 89 

a Portaria de avaliação de desempenho e o PECS; inclusão de mais de uma 90 

advertência como critério para não progredir; sobre os atestados, também no critério 91 
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de progressão, a Gerente de Administração e Recursos Humanos esclareceu que 92 

não se trata de dias, mas de quantidade de atestados emitidos, então seriam 15 93 

atestados (proposta da gestão), no entanto, acabou por decidir que esse assunto 94 

seja discutido no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT; ficou decidido que o requisito 95 

para promoção é estar no nível N3 da classe atual, o que leva cerca de 5 anos, e vai 96 

para o N1 da próxima classe; na ocasião do enquadramento dos atuais empregados 97 

efetivos no PECS, todos se situarão no nível N1, ou seja, vedado o Plano retroagir, 98 

seus efeitos passarão a valer a partir do momento que é aprovado; decidido também 99 

pela vinculação direta do curso de pós-graduação com a área de atuação do 100 

empregado; em relação aos critérios de horas negativas, a Coordenadora Adjunta 101 

Priscila Cavalcanti da Silva sugeriu constar da ficha de avaliação de desempenho, 102 

que o campo que se refira a isso seja exclusivo de preenchimento do RH, porém Ney 103 

Pereira Villa opinou no sentido de que cumprimento de horário não é desempenho, 104 

mas sim obrigação contratual. O responsável técnico pelo plano de carreira fará 105 

adequação dos estudos de impacto financeiro, diante dessas sugestões de alteração 106 

e outras constantes do documento, às quais foram aprovadas por unanimidade pelas 107 

membras presentes da CAF. Encerrados os pontos de pauta previstos na reunião e, 108 

nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a todos e deu por 109 

encerrada a sessão. É o que tinha a relatar, do que, para constar, eu, Paulo Victor 110 

Seixo Costa, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e 111 

achada conforme, será assinada por mim e pela Coordenadora da CAF, Regina 112 

Maria de Faria Amaral Brito. Goiânia, aos vinte e dois dias do mês de abril de 2020. 113 

 114 

Regina Maria de Faria Amaral Brito 115 

Coordenadora da Comissão de Administração e Finanças 116 

 117 

Paulo Victor Seixo Costa 118 

Supervisor Administrativo 119 

 120 

Considerando a conjuntura epidemiológica, a necessidade de ações cautelosas em 121 

defesa da saúde dos conselheiros, convidados e colaboradores do Conselho e a 122 
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implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade 123 

das informações prestadas. 124 

 125 

ROMEU JOSÉ JANKOWSKI JÚNIOR 126 

Assessor de Plenário e Comissões do CAU/GO 127 
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