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ITEM DE PAUTA 3.2 

INTERESSADO Um Teto Para o Meu País – BRASIL 

ASSUNTO Aprecia a justificativa da impossibilidade de abertura de Conta Corrente exclusiva para o 
projeto 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 129.3.2.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, extraordinariamente, no dia 11 de setembro de 

2020, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento 

Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária 

do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XVII do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG apreciar e deliberar sobre propostas de concessão de apoio institucional às atividades de 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conforme as diretrizes do Planejamento Estratégico do 

CAU; 

 

Considerando o Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional de seleção de projetos a serem apoiados pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, na modalidade Patrocínio de Patrimônio Cultural 

nº 004/2020; 

 

Considerando o disposto na seção XIX “Do Depósito dos recursos financeiros” do referido edital: 

 

19.1. Os recursos de patrocínio serão depositados em conta corrente de instituição financeira oficial, 

aberta em nome da patrocinada com o mesmo CNPJ informado na inscrição, após a assinatura do 

Termo de Fomento, observada a disponibilidade orçamentária do CAU/MG. – grifamos. 

19.2. A patrocinada deverá reservar esta conta exclusivamente para o patrocínio aprovado, a fim de 

facilitar a prestação de contas ao final. – grifamos. 

19.3. Os recursos de patrocínio serão devolvidos ao CAU/MG pela patrocinada, proporcionalmente à etapa 

não executada, na hipótese de a proposta não ter sido executada na íntegra e em sua totalidade. 

19.4. Uma vez depositados os recursos, enquanto não forem empregados na finalidade indicada na 

proposta, devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, sendo que em 

caso de devolução dos recursos ao CAU/MG, estes deverão ser restituídos com a respectiva atualização. 

19.5. Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no objeto do patrocínio, 

estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

19.6. Em nenhuma hipótese os recursos de patrocínio podem ser transferidos para movimentação 

em outras contas da proponente. – grifamos. 

 

Considerando a habilitação e classificação do proponente Um Teto Para o Meu País – BRASIL, projeto 

“Reservatório de Água – Higiene Para Todos e Todas”, que visa a promover e facilitar o acesso às medidas 

preventivas e de combate ao COVID-19 para populações vulneráveis, através da facilitação do acesso à água não-

potável por famílias moradoras de comunidades com escassez ou falta desta; 

 

Considerando o disposto no item 6.1 da Cláusula VI do Termo de Fomento n.º 010/2020, celebrado com o referido 

interessado, verbis: 

 

VI. CLÁUSULA SEXTA: DA CONTA BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1. Os recursos recebidos pelas Patrocinadas serão depositados em conta corrente ativa em 

instituição financeira oficial, com o mesmo CNPJ, cujos dados bancários completos devem ser 

informados mediante o envio do extrato de abertura da conta corrente até 10 (dez) dias úteis 

contados a partir da assinatura deste Termo de Fomento. – grifamos. 

6.2. A Patrocinada deverá reservar uma conta exclusiva para o patrocínio aprovado, a fim de 

facilitar a prestação de contas ao final. – grifamos. 

 

Considerando que o prazo para envio do Termo de Abertura da Conta Corrente estava previsto para o dia 06 de 

agosto de 2020, sem que o proponente o tenha apresentado; 
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Considerando que o interessado apresentou justificativa de que o Banco Itaú não estava realizando novas 

aberturas de conta em virtude da pandemia de Covid-19, motivo pelo qual solicitou a utilização de uma conta já 

existente na Caixa Econômica Federal, inativa e com saldo zerado; 

 

Considerando o novo cronograma de atividades apresentado; 

 

Considerando a excepcionalidade da situação em virtude da pandemia de Covid-19. 

 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprovar que o repasse do recurso de patrocínio seja realizado na conta corrente posteriormente apresentada 

pelo interessado, mediante assinatura de Termo de Compromisso que: (i) determine a sua utilização exclusiva 
para a gestão do recurso de patrocínio do CAU/MG; (ii) ateste a sua responsabilidade exclusiva por eventuais 
créditos e/ou débitos estranhos nela realizados; e (iii) ressalte que, na prestação de contas, deverá ser 
encaminhado, além do extrato de toda a movimentação, o Termo de Encerramento da Conta Bancária; 
 
2. Aprovar o novo cronograma de atividades apresentado, com a prorrogação do prazo de execução do projeto 

de 22 de outubro de 2020 para 25 de outubro de 2020, mantendo-se, contudo, o prazo de prestação de contas 
estabelecido no edital, qual seja, 20 de janeiro de 2021; 
 
3. Encaminhar à Gerência Jurídica para a elaboração do referido documento e, após, ao Setor de Patrocínio para 

as providências cabíveis. 
 

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2020. 
 
 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 

Paulo Henrique Silva de Souza    --------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Iracema Generoso de Abreu Bhering                 ---------------------------------------------------------             

Coordenadora da CEF-CAU/MG 

 

Cecília Maria Rabelo Geraldo    --------------------------------------------------------- 

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG 



Prezados membros do Conselho Diretor, 

 

Boa noite! 

 

Conforme consta no Edital nº 004/2020 - Modalidade (ATHIS), na seção XIX “Do Depósito 

dos recursos financeiros”, verbis: 

 

19.1. Os recursos de patrocínio serão depositados em conta corrente de instituição 

financeira oficial, aberta em nome da patrocinada com o mesmo CNPJ informado 

na inscrição, após a assinatura do Termo de Fomento, observada a disponibilidade 

orçamentária do CAU/MG. – grifamos. 

 

19.2. A patrocinada deverá reservar esta conta exclusivamente para o patrocínio 

aprovado, a fim de facilitar a prestação de contas ao final. – grifamos 

 

19.3. Os recursos de patrocínio serão devolvidos ao CAU/MG pela patrocinada, 

proporcionalmente à etapa não executada, na hipótese de a proposta não ter sido 

executada na íntegra e em sua totalidade. 

 

19.4. Uma vez depositados os recursos, enquanto não forem empregados na finalidade 

indicada na proposta, devem ser aplicados em caderneta de poupança de instituição 

financeira oficial, sendo que em caso de devolução dos recursos ao CAU/MG, estes 

deverão ser restituídos com a respectiva atualização. 

 

19.5. Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente aplicados no 

objeto do patrocínio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 

exigidas para os recursos transferidos. 

 

19.6. Em nenhuma hipótese os recursos de patrocínio podem ser transferidos para 

movimentação em outras contas da proponente. – grifamos. 

 

 

Ademais, conforme consta no Termo de Fomento n.º 010/2020, celebrado com o proponente 

“Um Teto Para o Meu País – BRASIL”:  

 

VI. CLÁUSULA SEXTA: DA CONTA BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS 

RECURSOS 

6.1. Os recursos recebidos pelas Patrocinadas serão depositados em conta corrente ativa 

em instituição financeira oficial, com o mesmo CNPJ, cujos dados bancários completos 

devem ser informados mediante o envio do extrato de abertura da conta corrente 

até 10 (dez) dias úteis contados a partir da assinatura deste Termo de Fomento. – 

grifamos. 

6.2. A Patrocinada deverá reservar uma conta exclusiva para o patrocínio 

aprovado, a fim de facilitar a prestação de contas ao final. – grifamos. 

 

Com efeito, o setor de Patrocínio encaminhou e-mail aos proponentes contemplados pelo edital 

cobrando o envio do Termo de Abertura da Conta Corrente para que o Setor Financeiro do 

CAU/MG pudesse programar os referidos repasses. 

 

O prazo estava inicialmente previsto para o dia 06 de agosto de 2020, vez que o extrato no DOU 

dos termos de fomento foi publicado no dia 23 de agosto de 2020. 

 

Assim, o proponente “Um Teto Para o Meu País – BRASIL” encaminhou ao CAU/MG a 

seguinte resposta: 



 
 

 

Dessa forma, tendo em vista (i) a inexistência de conta corrente criada especificamente para 

utilização dos recursos do patrocínio e (ii) o decurso do prazo para a sua apresentação, o 

Gerente Jurídico do CAU/MG assim se manifestou:  



 
 

Após, o interessado ainda encaminhou e-mail, em 03 de setembro de 2020, apresentando os 

dados da conta corrente pré-existente:  

 



 
 

 

Ato contínuo, o Gerente Jurídico se manifestou: 



 
 

 

Dessa forma, tendo em vista a sua urgência, a demanda foi pautada para apreciação e 

manifestação deste Conselho Diretor em reunião extraordinária a ser realizada no dia 11 de 

setembro de 2020. 

 

 

Por fim, registra-se que também foi solicitada ao convenente a apresentação de novo 

cronograma para subsidiar a decisão, uma vez que o eventual repasse financeiro em data 

posterior à prevista pode ter repercussão na execução do plano de trabalho, conforme abaixo 

apresentado: 



Descritivo - Programação 

ou roteiro definitivo 

Calendário Previsto:  Calendário Revisado: 

a. Compra de Materiais e 

Envio para as comunidades: 

Mês de Julho; dia 30/09 até 02/10 

b. Capacitação Online para 

os moradores e moradoras 

das favelas: 

Mês de Julho; 21/09 até 27/09 

c. Chegada dos Materiais 

nas comunidades: 

Final de julho; 03/10; 

d. Execução dos sistemas: Mês de agosto; dias 03/10, 04/10, 17/10, 

18/10, 24/10, 25/10; 

e. Retirada de dúvidas dos 

moradores e moradores 

quanto à implementação: 

Mês de agosto; 21/09 à 25/10; 

f. Finalização de todos os 

captadores: 

Final de agosto; 25/10; 

g. Avaliação da 

Implementação e Prestação 

de Contas 

Final de Agosto; 31/10; 

h. Manutenção e 

acompanhamento: 

a partir de setembro. a partir de 31/10. 

 

 

 


