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ITEM DE PAUTA 3.4 Análise prestações de contas dos Editais de Patrocínio e ATHIS; 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Delibera sobre as análises técnicas das prestações de contas dos Editais de 
Patrocínio e ATHIS 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 179.3.4/2022 

 
Delibera sobre as análises técnicas das 
prestações de contas dos Editais de Patrocínio 
e ATHIS. 
Convenente: Vilmar Pereira de Sousa. 
 
 

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG – CPFi-CAU/MG, em reunião ordinária 

realizada no dia 18 de janeiro de 2022, através de videoconferência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

no exercício das competências e prerrogativas que trata o art. 98 do Regimento Interno aprovado pela 

Deliberação Plenária n° 0085.6.5/2018, e homologado pela Deliberação Plenária DPABR nº 0087-

11/2019, do CAU/BR, e a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando que o inciso I do art. 97 do Regimento Interno do CAU/BR dispõe que compete às 

comissões ordinárias e especiais apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência e, quando for 

o caso, solicitar a sua inclusão na pauta da reunião plenária, para deliberação; 

 

Considerando que o inciso XI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG dispõe que compete à 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG propor, apreciar, deliberar e monitorar os repasses 

de recursos do CAU/MG e suas aplicações;  

 

Considerando que o Edital de ATHIS Nº 001/2019 e o Edital de Patrocínio na Modalidade Patrimônio 

Cultural Nº 002/2019 no Anexo II- Orientações Para a Prestação de Contas Ás Pessoas Jurídicas 

Conveniadas estabelece que a análise da Prestação de Contas cabe a CPFi conforme os termos do 

item 6.1, que dispõe:  

6.1 A análise técnica dos documentos entregues pelo convenente será feito 

pela Comissão de Planejamento e Finanças- CPFi-CAU/MG, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias após a entrega da Prestação de Contas, gerando os 

possíveis resultados: 

 

a) Parecer favorável: todos os documentos foram entregues no prazo 

estabelecido e, a Análise Técnica não encontrou inconsistências e/ou falta de 

comprovantes e justificativas. 

 

b) Notificação: A Análise Técnica constatou inconsistências e/ou falta de 

comprovantes e justificativas que precisam ser sanadas pelo convenente, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar a partir da entrega da 

Notificação. 

 

c) Análise Final: Parecer técnico sobre a regularização dos itens Notificados. 
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Considerando que foi pautada na 159ª Reunião Ordinária da CPFi, realizada em 12 de dezembro de 

2020, as análises das Prestações de Contas dos Editais de ATHIS e Patrocínio na Modalidade 

Patrimônio Cultural e que os Conselheiros da CPFi entenderam ser necessário uma análise prévia da 

área Técnica do CAU/MG, devido à complexidade das prestações de contas recebidas e deliberaram 

conforme os termos do item 2 da DCPFi-CAU/MG Nº 159.3.4/2020, quais sejam: 

 

 

2. Para todos os procedimentos de análise de prestação de contas de Editais 

de Patrocínio, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos: a) 

Elaboração de minuta de Análise Técnica Preliminar pelo setor técnico do 

CAU/MG; b) Apreciação da minuta de Análise Técnica Preliminar pela 

CPFi, ratificando-a ou retificando-a. c.1) Aprovação da Prestação de 

Contas; ou c.2) Encaminhamento de Notificação ao 

Convenente/Patrocinado para apresentação de documentações e/ou 

justificativas; c.2.1) Análise Final da CPFi sobre a prestação de contas 

após o encaminhamento das documentações e/ou justificativas, ou se 

decorrido o transcurso do prazo sem resposta. 

 

Considerando que a Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG realizou a análise técnica 

preliminar da Prestação de Contas do Edital de Patrocínio na Modalidade Patrimônio Cultural Nº 

002/2019 para o convenente: Vilmar Pereira de Sousa e apresentou à Comissão de Planejamento e 

Finanças do CAU/MG nesta data para apreciação. 

 

Considerando que a análise técnica da Prestação de Contas do Edital Nº 002/2019, confeccionada pela 

Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG, se ateve a verificar se a Prestação de Contas ora 

enviada cumpre o disposto no Edital Nº 002/2019, em especial ao disposto no anexo II- Orientações 

Para A Prestação de Contas Às Pessoas Jurídicas Conveniadas. Sendo analisado somente o aspecto 

financeiro, se os recursos repassados pelo CAU/MG ao convenente foram utilizados devidamente e se 

todas as comprovações documentais foram encaminhadas, conforme a previsão do mencionado Edital. 

Não sendo realizada análise quanto ao projeto realizado, cumprimento dos objetivos e resultados 

alcançados. 

 

Considerando que na análise técnica do convenente Vilmar Pereira de Sousa foram encontradas 

inconsistências que precisam ser sanadas pelo convenente. 

 

 

DELIBEROU: 

1. Notificar o Convenente Vilmar Pereira de Sousa. Uma vez que a Análise Técnica constatou 

inconsistências e/ou falta de comprovantes e justificativas que precisam ser sanadas pelo 

Convenente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar a partir da entrega desta 

Notificação. E esclarece que deverá ser encaminhada ao convenente a Análise Técnica 

confeccionada pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG, onde estão relacionadas 

todas as inconsistências identificadas e as possibilidades de regularização, bem como esta 

deliberação da CPFi que notifica o Convenente. 

 
 

2. Dar ciência à Presidência do CAU/MG desta Deliberação para as providências cabíveis 
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Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022. 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 179.3.4/2022 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência 

na votação 

1 Fábio Almeida Vieira TITULAR X    

2 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

3 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X    

4 João Henrique Dutra Grillo TITULAR X    

 
 
 
Fábio Almeida Vieira                                   ____________________________________          
Coordenador da CPFi-CAU/MG                                                  
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