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ITEM DE PAUTA 
3.5 Análise das prestações de contas do Edital de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social- ATHIS de 2020. 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 
Delibera sobre a análise das prestações de contas do Edital de Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social- ATHIS Nº 004/2020. 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/MG  

DCPFi-CAU/MG Nº 178.3.5/2021 

 
Delibera sobre a análise das prestações de 
contas do Edital de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social- ATHIS Nº 
004/2020 das Proponentes que não 
apresentaram resposta a notificação enviada 
pela CPFi-CAU/MG. 

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

realizada no dia 13 de dezembro de 2021, 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 004/2020 estabelece que as Prestações de Contas serão 

avaliadas pela Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/MG) conforme os termos do item 

20.7 que dispõe:  

20.7 As prestações de contas serão avaliadas pela Comissão de Planejamento e 
Finanças (CPFi CAU/MG): 
 
I. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 
objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 
 
II. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

 
III. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

 
a. Omissão no dever de prestar contas; 

 
b. Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 
 

c. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
 

d. Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
 

 

Considerando que o Edital de ATHIS Nº 004/2020 estabelece no item 20.8 que a decisão final sobre a 

prestação de contas caberá a Presidente do CAU/MG, na medida em que é a autoridade responsável 
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por celebrar o Termo de Fomento, ou o agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 

 

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, qual seja: 

 

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 as análises técnicas 

preliminares das Prestações de Contas do Edital de Assistência Técnica de Habitação de Interesse 

Social- ATHIS Nº 004/2020 para os proponentes: ARQN Reformas Populares, Studio R Projetos e 

Consultoria Ltda, Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua, Um Teto para o meu País Brasil e 

apresentou à Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG nesta data. 

 

Considerando que as análises técnicas confeccionadas pela Gerência Administrativa e Financeira do 

CAU/MG, se ativeram a verificar se as Prestações de Contas enviadas pelos proponentes cumprem o 

disposto no Edital Nº 004/2020, em especial ao disposto nos itens XVIII- Do Prazo de Execução, XIX- 

Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da Prestação de Contas. Sendo analisado somente o 

aspecto financeiro, se os recursos repassados pelo CAU/MG aos proponentes 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 a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG apreciou as análises técnicas 

em sua 170ª Reunião Ordinária, no 09 de agosto de 2021, na qual deliberou: 

 

1. Notificar os proponentes relacionados na tabela abaixo. Uma vez que a Análise 

Técnica constatou inconsistências e/ou falta de comprovantes e justificativas que 

precisam ser sanadas pelos proponentes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

a contar a partir da entrega da Notificação. E informar que serão encaminhadas 

aos proponentes as Análises Técnicas realizadas, onde estão relacionadas todas 

as inconsistências identificadas e as possibilidades de regularização, bem como 

esta deliberação da CPFi que os notifica. 

 

Proponentes Edital 
Termo de 
Fomento 

Projeto 
Análise 
Técnica 

Associação Pastoral Nacional do 
Povo da Rua 

Nº 004/2020 Nº 008/2020 
Observatório de Moradia para a População em Situação de Rua- 
Um Espaço em Construção Frente à COVID-19. 

003/2021 

ARQN REFORMAS POPULARES Nº 004/2020 Nº 009/2020 REFORMAS "SUBSIDIADAS" 006/2021 
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STUDIO.R Projetos e Consultoria 
LTDA 

Nº 004/2020 Nº 011/2020 
CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-
19 

007/2021 

Um TETO para o meu país - TETO Nº 004/2020 Nº 010/2020 Reservatório de Água - Higiene para Todos e Todas 008/2021 

 

Considerando que as notificações foram enviadas aos Proponentes, através de correspondência 

eletrônica, do dia 27 de agosto de 2021; 

 

Considerando que o prazo para regularização era de 10 (dez) dias úteis e que até a presente data a 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG não recebeu as regularizações de 3 (três) 

convenentes. 

 

DELIBEROU: 

1. Informar à Presidência do CAU/MG que os Proponentes abaixo relacionados não 

apresentaram respostas às análises técnicas enviadas em agosto de 2021. 

 

Proponentes Edital 
Termo de 
Fomento 

Projeto 
Análise 
Técnica 

ARQN REFORMAS POPULARES Nº 004/2020 Nº 009/2020 REFORMAS "SUBSIDIADAS" 006/2021 

STUDIO.R Projetos e Consultoria 
LTDA 

Nº 004/2020 Nº 011/2020 CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19 007/2021 

Um TETO para o meu país - TETO Nº 004/2020 Nº 010/2020 Reservatório de Água - Higiene para Todos e Todas 008/2021 

 

 

2. Esclarecer que devido à ausência de resposta e regularização, pelos Proponentes 

mencionados, a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG está impedida de realizar 

a avaliação quanto à regularidade das Prestações de Contas. 

 

3. Encaminhar à Presidência do CAU/MG toda a documentação referente às Prestações de 

Contas dos Proponente mencionados para as providências cabíveis. E esclarecer, ainda, que 

conforme o item 20.8 do Edital Nº 004/2020 “A decisão sobre a prestação de contas final caberá 

ao Presidente no CAU/MG, na medida em que é a autoridade responsável por celebrar o termo 

de fomento, ou ao agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação”. 

 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2021. 

 

Folha de Votação DCPFi-CAU/MG N° 178.3.5/2021 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim       

(a favor) 

Não 

(contra) 
Abstenção 

Ausência 

na votação 

1 Rosilene Guedes Souza TITULAR X    

2 Mariana Fernandes Teixeira TITULAR X    

3 Cláudia Alkmim Guimaraes Teixeira TITULAR X    

4 Fernanda Basques M. Quintão TITULAR X    

5 João Henrique Dutra Grillo TITULAR X    

 
 
Rosilene Guedes Souza                                   ____________________________________          
Coordenadora da CPFi-CAU/MG                                                  



 
 

 

Análise Técnica 006/2021 - ARQN REFORMAS POPULARES 
 

Visão geral – Solicitação 

Informações principais e o objetivo da Análise Técnica 

 

 

Conforme os termos da DCPFi-CAU/MG Nº 159.3.4/2020 para a apreciação das Prestações de 

Contas dos Editais de Patrocínio e ATHIS pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, 

será realizada a conferência da Prestação de Contas apresentada e elaborada uma minuta de Análise 

Técnica Preliminar pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG. Após, a minuta será 

encaminhada para análise da CPFi, para avaliação se estão regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares, conforme item 20.7 do Edital Nº 004/2020. Contudo a decisão sobre a prestação de contas 

final caberá ao Presidente no CAU/MG na medida em que é a autoridade responsável por celebrar o 

termo de fomento, ou ao agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 

 

 

 Edital:  Nº 004/2020  
 

 Termo de Fomento: Nº 009/2020 
 

 Modalidade: Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social – ATHIS 
 

 Proponente: ARQN REFORMAS POPULARES 
 

 Projeto: REFORMAS "SUBSIDIADAS" 
 

 Período de Execução previsto: maio a outubro de 2020 
 

 Valor repassado ao Proponente: R$ 48.800,63 (cinquenta mil reais) 
 

 Contrapartida prevista: R$ 13.064,63 - Cota equivalente a 26,77% do valor de Apoio 

Institucional solicitado. 
 
Conforme detalhamento o valor seria dividido da seguinte forma: R$ 403,48 com 

relacionamentos com a mídia local, regional e nacional, R$ 620,03 com diagramação de 

cartilha e Folder, R$ 2.647,53 com gerenciamento de mídias digitais, R$ 2.683,59 com 

cobertura fotográfica, R$ 560,00 com acesso de arquitetos e urbanistas e estudantes de 

arquitetura e urbanismo ás atividades do projeto através de oficinas de melhoria 

habitacionais,  R$ 1.200,00 com Newsletter, R$ 2.500,00 com cursos online, R$ 700,00 com 

a colocação da logo do CAU/MG como patrocinador nas reformas e R$ 1.750,00 com 

publicação de artigos.  

 
 Envio da Prestação de Contas: Protocolo Siccau nº 1262202/2021 em 22/02/2021 

 

O presente trabalho possui o objetivo de analisar a documentação apresentada pelo proponente e 

verificar se as informações estão em consonância com o disposto nos itens XVIII- Do Prazo de 

Execução, XIX- Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da Prestação de Contas do Edital 

004/2020. E ao identificar inconsistências apresentar qual regramento descumpre e quais as 

possíveis formas de regularização. 



 
 

 

Sobre o projeto apoiado pelo CAU/MG e seus objetivos 

 

O Projeto REFORMAS "SUBSIDIADAS" foi uma iniciativa da empresa ARQN REFORMAS POPULARES cujo 

objetivo é promover melhorias em moradias e consequente melhoria das condições de vida para população em 

situação de vulnerabilidade social, perante a pandemia COVID-19, realizar 7 reformas subsidiadas pelo patrocínio, 

aplicando soluções técnicas e alternativas para suprir a deficiência do abastecimento de água, falta de rede de 

esgoto adequada e corrigir patologias relacionadas à insalubridade e periculosidade em habitações precárias 

reduzindo diretamente o risco de doenças respiratórias e consequentemente a ocupação de leitos na UTI.  

Sobre a Execução do Termo de Fomento Nº 009/2020 

 

 

 Período de execução: 07/2020 a 20/12/2020 (conforme DCD-CAU/MG Nº 132.3.10.2020). 
 

 Valor repassado ao proponente: R$ 48.800,63 (em 28/07/2020) 

 
 Rendimento da Aplicação financeira durante o período de execução: R$ 81,18 

 
 Valor repassado com acréscimo da Aplicação Financeira: R$ 48.881,81 

 
 Valor Executado: R$ 48.881,81 (Conf. relatório Financeiro em 09/12/2020) 

 
 Valor da Devolução dos recursos: R$0,00 (R$ 48.800,63 repasse + R$81,18 Rendimento 

Poupança - R$ 48.897,66 executado)  

 
 Contrapartida realizada: R$ 13.080,48 - Cota equivalente a 26,80% do valor de Apoio 

Institucional solicitado, conforme detalhamento abaixo: 

 

 Relacionamento com a mídia local, regional e nacional: R$ 403,48; 

 Diagramação de cartilha e Folder: R$ 620,03; 

 Gerenciamento de mídias digitais: R$ 2.647,53; 

 Cobertura fotográfica: R$ 2.683,59; 

 Acesso de Arquitetos e Urbanistas e estudantes de Arquitetura as atividades do 

projeto através de oficinas de melhoria habitacionais: R$ 560,00; 

 Newsletter: R$ 1.200,00;  

 Cursos Online: R$ 2.500,00; 

 Colocação da logo do CAU/MG como patrocinador nas reformas: R$ 700,00  

 Publicação de artigos: R$ 1.750,00 

 Materiais para o projeto: R$ 15,85 

Sobre a Prestação de Contas  

 

Após a execução do plano de trabalho, a proponente prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do fim do prazo de execução do projeto (Item 20.1 do 

Edital nº 004/2020). A prestação de contas, em meio exclusivamente físico, será postada ou protocolada na sede 

do CAU/MG e deve conter todos os documentos listados no item 20.3 do Edital nº 004/2020. 



 
 

 

A proponente apresentou a prestação de contas no prazo de 90 dias como mencionado no Edital, Contudo não 

foram apresentadas as Notas Fiscais, Faturas, Recibos, Guias de recolhimento de impostos ou demais 

documentos fiscais que comprovem a aquisição ou contratação de materiais e/ou serviços adquiridos.  

Inconsistências Identificadas na Prestação de Contas 

 

A presente análise técnica encontrou inconsistência na Prestação de Contas apresentada pelo Proponente, 

conforme descrito abaixo: 

 
1- Documentos fiscais para comprovação das despesas 

 
 
O Edital nº 004/2020 prevê no item 20.3 que a prestação de contas, em meio exclusivamente físico, 

será postada ou protocolada na sede do CAU/MG e que deverá conter diversos itens entre eles: 
 
V. Documentos de comprovação da realização de ações, tais como notas fiscais, faturas, recibos, fotos 
e vídeos, se for o caso; 
 
O Edital ainda prevê no item 20.6 que a comprovação de despesa com serviços prestados por pessoa 

jurídica ou compras será feita mediante apresentação da nota fiscal correspondente, em primeira via, 

não sendo aceito recibo, salvo quando dispensadas por lei de sua emissão, com indicação expressa do 

enquadramento de um dos itens no plano de trabalho. 

 
Não consta nenhum documento fiscal, tais como notas fiscais, faturas ou recibos para comprovação das 
despesas.  
 

Todas as despesas descritas no Relatório de Execução Financeira correspondem com as 

movimentações dos extratos bancários, contudo não foi possível realizar a comprovação das despesas, 

uma vez que não continha, nas prestações de contas, os documentos fiscais. E por não conter os 

documentos fiscais, não foi possível analisar o cumprimento dos itens 20.4, 20.5 e 20.6 do Edital nº 

004/2020: 

 

20.4. O comprovante de despesa, deverá: 
 
I. Estar preenchido com clareza e sem rasuras capazes de comprometer sua 
credibilidade e ainda deverá trazer anotado o número da parceria e conter a seguinte 
inscrição: “certifico ou declaro o recebimento das mercadorias/serviços”; 
II. Se referente a gastos com publicidade escrita, estar acompanhado de cópia do 
material divulgado; se radiofônica ou televisiva, de gravação da peça veiculada; 
III. No caso de aluguel autorizado na parceria, ser acompanhado de cópia do contrato 
de locação, em nome da proponente patrocinada, na prestação de contas de recursos 
repassados; 
IV. Demonstrar a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), em nota fiscal de 
prestação de serviços, de profissional autônomo, quando for o caso; 
V. No caso de pagamento de pessoal, deverá ser apresentada, na prestação de 
contas, uma cópia do registro funcional de cada funcionário remunerado com 
recursos do patrocínio; 
VI. Apresentar demonstrativo detalhado as horas técnicas efetivamente realizadas 
nos serviços de assistência, de capacitação e promoção de seminários e congêneres; 
VI. Em caso de contratação de serviços técnicos regulamentados por Conselho de 
Fiscalização Profissional que caracterize serviços de engenharia ou arquitetura, 
apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT), assinado pelo profissional responsável; 



 
 

 

VII. Em caso de contratação de serviços técnicos regulamentados por Conselho de 
Fiscalização Profissional, deverá ser apresentado o comprovante de habilitação no 
respectivo conselho; 
VIII. No caso de pagamento por transferência bancária à companhia aérea para a 
compra de passagens aéreas de palestrantes com participação prevista na proposta 
e, consequentemente, no Plano de Trabalho aprovado, deverá ser apresentado o 
comprovante da transferência bancária, o e-ticket que contém os valores das 
passagens, os cartões de embarque/desembarque em nome dos palestrantes e 
registros de sua participação no evento objeto de patrocínio. 
 
20.5. As notas fiscais conterão: 
 
I. O nome, o endereço e o CNPJ da proponente patrocinada; 
II. A data de realização da despesa e a discriminação precisa de seu objeto, com 
identificação de dados, como tipo do material, quantidade, marca e modelo; 
III. Os valores unitários e total das mercadorias adquiridas; e 
IV. Em caso de conserto de veículo em nome da proponente patrocinada ou compra 
de combustível ou lubrificante, a identificação da placa e da quilometragem registrada 
no odômetro, salientando que essas despesas são consideradas, geralmente, 
administrativas. 
 
20.6. A comprovação de despesa com serviços prestados por pessoa jurídica ou 
compras será feita mediante apresentação da nota fiscal correspondente, em primeira 
via, não sendo aceito recibo, salvo quando dispensadas por lei de sua emissão, com 
indicação expressa do enquadramento de um dos itens no plano de trabalho.  

 
Possibilidades de Regularização: Envio de todos os documentos fiscais, em meio exclusivamente 

físico, como dispõe o Edital Nº 004/2020 e ou juntada de justificativas. 

Conclusão 

A apresente análise técnica se ateve a verificar se a Prestação de Contas enviada pelo proponente cumpre o 

disposto nos itens XVIII- Do Prazo de Execução, XIX- Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da 

Prestação de Contas. Sendo analisado somente o aspecto financeiro, se o recurso repassado pelo CAU/MG ao 

proponente foi utilizado devidamente e se todas as comprovações documentais foram encaminhadas conforme 

previsão do Edital Nº 004/2020. Cabe ressaltar que não foi realizada análise quanto ao projeto realizado, 

cumprimento dos objetivos e resultados alcançados. Uma vez que cabe à Comissão de Planejamento e finanças 

do CAU/MG, conforme o inciso XI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG propor, apreciar, deliberar e 

monitorar os repasses de recursos do CAU/MG e suas aplicações. Foi apresentado um breve resumo da execução 

do Termo de Fomento Nº 009/2020, apresentada as contrapartidas realizadas e foi listada a inconsistência 

identificadas para análise da CPFi-CAU/MG. Cabe ressaltar que o processo de Prestação de Contas completo se 

encontra à disposição dos Conselheiros para análise. 

 
Lívian Fernandes Hott 
Contadora - CAU/MG 

 
 
 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 
Gerente Administrativo e Financeiro - CAU/MG 
 

LIVIAN FERNANDES 
HOTT:07882863661
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Date: 2021.08.27 08:34:43 -03'00'
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JESUS 
JUNIOR:01382688601
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Nome do projeto: 

Apoiado:

Edital: 

Termo de Fomento:

Numeração Data Identificação Tipo de Despesa Valor R$ Inconsistência Regramento Regularização

1 NSA TODOS TODOS NSA
Não consta nenhum documento fiscal, tais como notas fiscais, faturas ou 

recibos para comprovação das despesas.

Item 20.3/ 20.4/20.5 e 20.6 do Edital de

chamamento público para patrocínio nº

004/2020 - Modalidade assistência técnica

para habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

004/2020

009/2020

Análise das Prestações de Contas dos Convênios  

REFORMAS "SUBSIDIADAS"

ARQN REFORMAS POPULARES

LIVIAN 
FERNANDES 
HOTT:0788286366
1
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Análise Técnica 007/2021- STUDIO.R Projetos e Consultoria LTDA 
 

Visão geral – Solicitação 

 

Informações principais e o objetivo da Análise Técnica 

 

 

Conforme os termos da DCPFi-CAU/MG Nº 159.3.4/2020 para a apreciação das Prestações de 

Contas dos Editais de Patrocínio e ATHIS pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, 

será realizada a conferência da Prestação de Contas apresentada e elaborada uma minuta de Análise 

Técnica Preliminar pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG. Após, a minuta será 

encaminhada para análise da CPFi, para avaliação se estão regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares, conforme item 20.7 do Edital Nº 004/2020. Contudo a decisão sobre a prestação de contas 

final caberá ao Presidente no CAU/MG na medida em que é a autoridade responsável por celebrar o 

termo de fomento, ou ao agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 

 

 

 Edital:  Nº 004/2020 

 Termo de Fomento: Nº 011/2020 

 Modalidade: Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social – ATHIS 

 Proponente: STUDIO.R Projetos e Consultoria LTDA. 

 Projeto: CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19 

 Período de Execução previsto: julho a outubro de 2020 

 Valor repassado ao Proponente: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

 Contrapartida prevista: Natureza Técnica - equivalente a 20% do valor de Apoio 

Institucional solicitado, conforme detalhamento abaixo: 

 

 5%- Publicação impressa e digital divulgando o apoio do CAU/MG; 

 2%- Cessão de espaço na publicação para veiculação de texto do CAU/MG; 

 2%- Autorização dos autores para download da publicação no sítio eletrônico do 

CAU/MG; 

 3%- Fornecimento de registro fotográfico das atividades exercidas durante a 

execução do projeto; 

 3%- Divulgação em redes sociais do Studio R e Prefeitura de Cajuri MG do 

andamento do projeto e patrocínio do CAU/MG; 

 5%- Distribuição da publicação nas prefeituras municipais da microrregião de 

Viçosa MG; 

 

 Envio da Prestação de Contas: Protocolo Siccau nº 1262202/2021 em 22/02/2021 
 

O presente trabalho possui o objetivo de analisar a documentação apresentada pelo proponente e 

verificar se as informações estão em consonância com o disposto nos itens XIX- Do Depósito dos 

Recursos Financeiros e XX- Da Prestação de Contas do Edital Nº 004/2020. E ao identificar 

inconsistências apresentar qual regramento descumpre e quais as possíveis formas de regularização. 



 
 

 

Sobre o projeto apoiado pelo CAU/MG e seus objetivos 

 

O Projeto CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19 foi uma iniciativa da empresa STUDIO.R 

Projetos e Consultoria LTDA. cujo objetivo é levar a assistência técnica na adequação e qualificação arquitetônica 

para instalação de um equipamento social urbano que auxilie no enfrentamento da Covid-19 da população em 

situação de vulnerabilidade social, e, ainda, que traga novas soluções e alternativas de metodologia na produção 

de habitações de interesse social, indicando e apontando soluções arquitetônicas que deem condições de 

implementação de políticas habitacionais no município de Cajuri, MG.  

Sobre a Execução do Termo de Fomento Nº 011/2020 

 

 

 Período de execução: 07/2020 a 10/2020 (conforme DCD-CAU/MG Nº 130.3.9.2020) 
 

 Valor repassado ao proponente: R$ 50.000,00 (em 30/07/2020) 

 
 Rendimento da Aplicação financeira durante o período de execução: Não informado 

 
 Valor Executado: R$ 49.998,95 (Conf. relatório Financeiro em 19/10/2020) 

 
 Valor da Devolução dos recursos: R$ 1,05 (em 19/10/2020- R$ 50.000,00 repasse - 

R$ 49.998,95 executado). A ser revista se houver rendimento da aplicação financeira. 

 
 Contrapartida realizada: Natureza Técnica - Cota equivalente a 20% do valor de Apoio 

Institucional solicitado.  
 

 5%- Publicação impressa e digital divulgando o apoio do CAU/MG; 

 2%- Cessão de espaço na publicação para veiculação de texto do CAU/MG; 

 2%- Autorização dos autores para download da publicação no sítio eletrônico do 

CAU/MG; 

 3%- Fornecimento de registro fotográfico das atividades exercidas durante a 

execução do projeto; 

 3%- Divulgação em redes sociais do Studio R e Prefeitura de Cajuri MG do 

andamento do projeto e patrocínio do CAU/MG; 

 5%- Distribuição da publicação nas prefeituras municipais da microrregião de Viçosa 

MG; 

 

Sobre a Prestação de Contas  

 

Após a execução do plano de trabalho, a proponente prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do fim do prazo de execução do projeto (Item 20.1 do 

Edital Nº 004/2020). A prestação de contas, em meio exclusivamente físico, será postada ou protocolada na sede 

do CAU/MG e deve conter todos os documentos listados no item 20.3 do Edital Nº 004/2020. A proponente 

apresentou a prestação de contas no prazo de 90 dias como mencionado no Edital e com todos os documentos 

listados. 

 



 
 

 

Inconsistências Identificadas na Prestação de Contas 

 

A presente análise técnica encontrou inconsistências na Prestação de Contas apresentada pelo Proponente, 

conforme tabela detalhada anexa. Abaixo estão relacionadas as principais inconsistências identificadas. 

 

 
1- Rendimento Aplicação Financeira 

 

Conforme o Edital Nº 004/2020 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 de recursos ao CAU/MG, estes deverão ser restituídos com a 

respectiva atualização. O Edital ainda prevê que 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. 

 

Regramento: Itens 19.4, 19.5 e inciso XI do 20.3 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 
Possibilidades de Regularização: Envio da comprovação da aplicação financeira dos recursos e/ou 

juntada de justificativas, considerações e documentos. 

 
 

2- Apresentação de Extrato Bancário 
 

Não foi apresentado o extrato bancário referente ao mês de outubro de 2020.  

 

Regramento: Inciso X do Item 20.3 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica Para 

Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 

Possibilidades de Regularização: Envio do extrato bancário referente ao mês de outubro de 2020.  

 
 

3- Pagamento de Material Sem Documento Fiscal  
 

No Relatório de Execução Financeira está descrito um pagamento de boleto bancário no valor de 

R$ 123,70 referente a aquisição de barras de alumínio. Contudo, não foi apresentado nenhum documento 

fiscal e comprovante de pagamento referente a essa aquisição.  

 

Regramento: inciso V do Item 20.3 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 

Possibilidades de Regularização: Envio de documento fiscal e comprovante de pagamento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4- Remuneração de Serviços Realizados pelo Representante Legal da Proponente 

 
Consta na Prestação de Contas 3 (três) pagamentos para a Responsável Técnica da Proponente, a 

Arquiteta Renata Oliveira Assis que totalizam o valor de R$ 5.073,00. Os valores pagos foram 

devidamente comprovados através de RPA válidos, com o recolhimento de INSS devido e estão de 

acordo com o percentual estabelecido pelo Edital Nº 004/2020. 

 

Contudo não foi apresentada a justificativa prevista pelo inciso IX do item 19.7 que dispõe:  

 

Remuneração de serviços realizados pelo (s) próprio (s) representante (s) legal (si) da pessoa jurídica 

proponente ou coordenador (a) da proposta por ele designado, desde que o serviço, de maneira 

comprovada e justificada, atenda à finalidade específica do projeto, que tenha custo estimado de até 

15% do valor do patrocínio repassado pelo CAU/MG. 

 

Regramento: inciso IX do Item 19.7 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 

Possibilidades de Regularização: Envio de justificativa sobre o serviço prestado para formalização e 

inclusão na Prestação de Contas. 

Conclusão 

 
A apresente análise técnica se ateve a verificar se a Prestação de Contas enviada pelo proponente cumpre o 

disposto nos itens XVIII- Do Prazo de Execução, XIX- Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da 

Prestação de Contas. Sendo analisado somente o aspecto financeiro, se o recurso repassado pelo CAU/MG ao 

proponente foi utilizado devidamente e se todas as comprovações documentais foram encaminhadas conforme 

previsão do Edital Nº 004/2020. Cabe ressaltar que não foi realizada análise quanto ao projeto realizado, 

cumprimento dos objetivos e resultados alcançados. Uma vez que cabe à Comissão de Planejamento e finanças 

do CAU/MG, conforme o inciso XI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG propor, apreciar, deliberar e 

monitorar os repasses de recursos do CAU/MG e suas aplicações. Foi apresentado um breve resumo da execução 

do termo de fomento Nº 008/2020, apresentada as contrapartidas realizadas e foram listadas todas as 

inconsistências identificadas para análise da CPFi-CAU/MG. Cabe ressaltar que o processo de Prestação de 

Contas completo se encontra à disposição dos Conselheiros para análise. 

 
Lívian Fernandes Hott 
Contadora - CAU/MG 

 

 
 
 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 
Gerente Administrativo e Financeiro - CAU/MG 
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Nome do projeto: 

Apoiado:

Edital: 

Fomento:

Numeração Data Identificação Tipo de Despesa Valor R$ Inconsistência Regramento Regularização

1 NSA Rendimento Aplicação Financeira Bancária NSA
Não consta a Comprovação da aplicação financeira dos recursos repassados 

pelo CAU/MG

Itens 19.4, 19.5 e inciso XI do 20.3 do 

Edital Nº 004/2020 - Modalidade 

Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social (ATHIS).

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

2 out/20 Extrato bancário  NSA NSA Não consta o extrato bancário referente ao mês de outubro de 2020 

Item 20.3 inciso X do Edital de 

chamamento público para patrocínio nº 

004/2020 - Modalidade assistência técnica 

para habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de documento: extrato bancário 

referente ao mês de outubro 

3 16/10/2020 Compra de Barras de Alumínio Material  R$            123,70 Não conta documentação fiscal e comprovante de pagamento. 

Item 20.3 inciso V do Edital de 

chamamento público para patrocínio nº 

004/2020 - Modalidade assistência técnica 

para habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de documentos: Nota Fiscal e 

comprovante de pagamento. 

STUDIO.R projetos e consultoria Ltda

004/2020

011/2020

Análise das Prestações de Contas dos Convênios  

CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19

LIVIAN 
FERNANDES 
HOTT:0788286
3661

Digitally signed by 
LIVIAN FERNANDES 
HOTT:07882863661 
Date: 2021.08.27 
08:43:38 -03'00'

REINALDO 
ANTERO DE JESUS 
JUNIOR:01382688
601

Assinado de forma digital 
por REINALDO ANTERO 
DE JESUS 
JUNIOR:01382688601 
Dados: 2021.08.27 
11:00:46 -03'00'



 
 

 

Análise Técnica 008/2021 - Um TETO para o meu país - TETO 
 

Visão geral - Solicitação 

 

 

Conforme os termos da DCPFi-CAU/MG Nº 159.3.4/2020 para a apreciação das Prestações de 

Contas dos Editais de Patrocínio e ATHIS pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG, 

será realizada a conferência da Prestação de Contas apresentada e elaborada uma minuta de Análise 

Técnica Preliminar pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG. Após, a minuta será 

encaminhada para análise da CPFi, para avaliação se estão regulares, regulares com ressalva ou 

irregulares, conforme item 20.7 do Edital Nº 004/2020. Contudo a decisão sobre a prestação de contas 

final caberá a Presidente no CAU/MG na medida em que é a autoridade responsável por celebrar o 

termo de fomento, ou ao agente a ele diretamente subordinado, vedada a subdelegação. 

Informações principais e o objetivo da Análise Técnica 

 

 

 Edital:  Nº 004/2020 
 

 Termo de Fomento: Nº 010/2020 
 

 Modalidade: Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social – ATHIS 
 

 Proponente: Um TETO para o meu país - TETO 
 

 Projeto: Reservatório de Água - Higiene para Todos e Todas 
 

 Valor repassado ao Proponente: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
 

 Contrapartida prevista: R$ 14.800,00 – o que representa 29,6% do valor repassado ao 

proponente.  
 

Conforme detalhamento o valor seria divido da seguinte forma: R$ 10.000,00 referente a 
Contrapartidas comunicacionais e R$ 4.800,00 referente a Equipe encarregada pela 
execução do projeto.  
 

 Envio da Prestação de Contas: Protocolo Siccau nº 1262202 em 22/02/2021 
 

O presente trabalho possui o objetivo de analisar a documentação apresentada pelo proponente e 

verificar se as informações estão em consonância com o disposto nos itens XVIII- Do Prazo de 

Execução, XIX- Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da Prestação de Contas do Edital 

Nº 004/2020. E ao identificar inconsistências apresentar qual regramento descumpre e quais as 

possíveis formas de regularização. 

Sobre o projeto apoiado pelo CAU/MG e seus objetivos 

 

O Projeto Reservatório de Água - Higiene para Todos e Todas foi uma iniciativa da empresa Um TETO para o 

meu país - TETO cujo objetivo é garantir uma alternativa sustentável a água não-potável através de captadores 



 
 

 

de água da chuva de fácil instalação e execução. Esse sistema tem uma fácil escalabilidade, uma vez que é feito 

de materiais de relativo baixo custo e exigem pouca qualificação ou conhecimentos específicos para serem 

instalados. Visando um maior impacto comunitário, a organização também se propôs a capacitar os moradores 

das comunidades sobre a solução durante a execução.  

Sobre a Execução do Termo de Fomento Nº 010/2020 

 

 

 Período de execução: 09/2020 a 12/2020 (Conforme DCD-CAU/MG Nº 132.3.10.2020) 

 
 Valor repassado ao Proponente: R$ 50.000,00 (em 29/09/2020). 

 
 Rendimento da Aplicação financeira durante o período de execução: não informado. 

 
 Valor Executado: R$ 16.240,89 (Conf. relatório Financeiro em 20/01/2021). 

 
 Valor da Devolução dos recursos: R$ 33.759,11 (em 20, 21 e 22/01/2021) (R$ 50.000,00 

repasse - R$ 16.240,89 executado). 
 

 Diferença entre execução e devolução: A ser calculada se houver rendimento da aplicação 

financeira.  
 

 Contrapartida executada: R$ 15.218,99 - Cota equivalente a 93% do valor de Apoio 

Institucional executado, conforme detalhamento abaixo: 
 

 Comunicacionais: R$ 10.000,00; 

 Equipe encarregada pela execução do projeto: R$ 4.800,00; 

 Transporte: R$ 84,29 

 Despesas bancárias: R$ 334,70 

 

Sobre a Prestação de Contas  

 

Após a execução do plano de trabalho, a proponente prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do fim do prazo de execução do projeto (Item 20.1 do 

Edital Nº 004/2020). A prestação de contas, em meio exclusivamente físico, será postada ou protocolada na sede 

do CAU/MG e deve conter todos os documentos listados no item 20.3 do Edital Nº 004/2020. 

A proponente apresentou a prestação de contas no prazo de 90 dias como mencionado no Edital e com todos os 

documentos listados, exceto a cópia do termo de fomento e o oficio de encaminhamento da prestação de contas.  

Inconsistências Identificadas na Prestação de Contas 

 

A presente análise técnica encontrou inconsistências na Prestação de Contas apresentada pelo Proponente, 

conforme tabela detalhada anexa. Abaixo estão relacionadas as principais inconsistências identificadas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

1- Rendimento Aplicação Financeira 

 

Conforme o Edital Nº 004/2020 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 de recursos ao CAU/MG, estes deverão ser restituídos com a 

respectiva atualização. O Edital ainda prevê que 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. 

 

Não consta na Prestação de Contas a comprovação da aplicação financeira do recurso repassado pelo 

CAU/MG. 

  

Regramento: Itens 19.4, 19.5 e inciso XI do 20.3 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica 

para Habitação de Interesse Social (ATHIS). 

 

Possibilidades de Regularização: Envio da comprovação da aplicação financeira dos recursos e/ou 

juntada de justificativas, considerações e documentos.  

 
 

2- Envio de TED / Recebimento de TED e PIX  

 

Consta nos extratos bancários 08 (oito) movimentações divergentes do projeto, sendo 04 (quatro) TEDs 

enviadas, 3 (três) TED’s recebidas e 01 (um) PIX recebido. Os valores debitados na conta foram 

exatamente iguais aos valores creditados, não causando diferença no saldo da conta, conforme mostrado 

na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As TED’s enviadas geraram uma despesa de R$ 45,50 referente às tarifas bancárias, mas tarifas foram 

pagas pelo proponente como contrapartida financeira. Contudo, o Edital Nº 004/2020 estabelece que a 

patrocinada deverá reservar esta conta exclusivamente para o patrocínio aprovado, a fim de facilitar a 

prestação de contas final. 

 

Data Valor Descrição 

16/10/2020 R$ 5.551,87 Envio de TED 

16/10/2020 R$ 5.551,87 Recebimento de TED 

04/12/2020 R$ 12.201,98 Envio de TED 

04/12/2020 R$ 12.201,98 Recebimento de TED 

11/12/2020 R$ 12.201,98 Envio de TED 

11/12/2020 R$ 12.201,98 Recebimento de TED 

07/01/2021 R$ 75,89 Envio de TED 

08/01/2021 R$ 75,89 Recebimento de PIX 



 
 

 

Regramento: Itens 19.2 e 19.6 do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social- ATHIS. 

Possibilidades de Regularização: Envio de considerações e justificativas.  

 

3- Pagamentos a empresa Comercial Júpiter LTDA ME 

 

Conforme a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG Nº 132.3.10.2020 o prazo de execução dos 

projetos contemplados pelo Edital Nº 004/2020 – modalidade ATHIS, foi prorrogado até o dia 20 de 

dezembro de 2020, mantendo-se a prestação de contas para o dia 20 de janeiro de 2021. 

 As Notas Fiscais (13.109 / 13.110 / 13.268 / 13.267 / 13.643 / 13.644 / 13.645) foram emitidas pela 

empresa Comercial Júpiter dentro do prazo de execução do projeto. Contudo foram pagas pela 

patrocinada após o encerramento do prazo de execução nos dias 07 e 20 de janeiro. 

 

Regramento: Item 19.8  inciso IV do Edital Nº 004/2020 - Modalidade Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social (ATHIS). 

Possibilidades de Regularização: juntada de justificativas, considerações e documentos. 

 

Conclusão 

 
A apresente análise técnica se ateve a verificar se a Prestação de Contas enviada pelo proponente cumpre o 

disposto nos itens XVIII- Do Prazo de Execução, XIX- Do Depósito dos Recursos Financeiros e XX- Da 

Prestação de Contas. Sendo analisado somente o aspecto financeiro, se o recurso repassado pelo CAU/MG ao 

proponente foi utilizado devidamente e se todas as comprovações documentais foram encaminhadas conforme 

previsão do Edital Nº 004/2020. Cabe ressaltar que não foi realizada análise quanto ao projeto realizado, 

cumprimento dos objetivos e resultados alcançados. Uma vez que cabe à Comissão de Planejamento e Finanças 

do CAU/MG, conforme o inciso XI do art. 98 do Regimento Interno do CAU/MG propor, apreciar, deliberar e 

monitorar os repasses de recursos do CAU/MG e suas aplicações. Foi apresentado um breve resumo da execução 

do Termo de Fomento Nº 010/2020, apresentada as contrapartidas realizadas e foram listadas as 3 (três) 

inconsistências identificadas para análise da CPFi-CAU/MG. Cabe ressaltar que o processo de Prestação de 

Contas completo se encontra à disposição dos Conselheiros para análise. 

 
 

Lívian Fernandes Hott 
Contadora - CAU/MG 

 
 
 

Reinaldo Antero de Jesus Júnior 
Gerente Administrativo e Financeiro - CAU/MG 

 
 

LIVIAN FERNANDES 
HOTT:07882863661

Digitally signed by LIVIAN 
FERNANDES HOTT:07882863661 
Date: 2021.08.27 08:52:09 -03'00'

REINALDO ANTERO 
DE JESUS 
JUNIOR:0138268860
1

Assinado de forma digital por 
REINALDO ANTERO DE JESUS 
JUNIOR:01382688601 
Dados: 2021.08.27 11:01:37 
-03'00'



Nome do projeto: 

Apoiado:

Edital: 

Termo de Fomento:

Numeração Data Identificação Tipo de Despesa Valor R$ Inconsistência Regramento Regularização

1 NSA Rendimento Aplicação Financeira Bancária NSA
Não consta na Prestação de Contas a comprovação da aplicação financeira do

recurso repassado pelo CAU/MG.  

Item 19.4 do Edital de chamamento público 

para patrocínio nº 004/2020 - Modalidade 

assistência técnica para habitação de 

interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

2 16/10/2020 Envio TED/ Devol TED Transferência bancária 5.551,87R$      
Consta no extrato bancário um envio de TED e uma devolução de TED de

mesmo valor e mesma data.

Itens 19.2 e 19.6 do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

2 04/12/2020 Envio TED/ Devol TED Transferência bancária 12.201,98R$    
Consta no extrato bancário um envio de TED e uma devolução de TED de

mesmo valor e mesma data.

Itens 19.2 e 19.6 do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

2 11/12/2020 Envio TED/ Devol TED Transferência bancária 12.201,98R$    
Consta no extrato bancário um envio de TED e uma devolução de TED de

mesmo valor e mesma data.

Itens 19.2 e 19.6 do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

2

07/01/2021 

e 

08/01/2021

Envio de TED / Cred PIX Transferência bancária 75,89R$            
Consta no extrato bancário um envio de TED no dia 07/01/2021 e um

recebimento de PIX no dia 08/01/2021 de mesmo valor. 

Itens 19.2 e 19.6 do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas, considerações e 

documentos.

3 07/01/2021 Pagamento a empresa Comercial Júpter Material de Consumo 10.107,01R$    

Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG Nº 132.3.10.2020 o prazo de

execução dos projetos contemplados pelo Edital Nº 004/2020 – modalidade

ATHIS, foi prorrogado até o dia 20 de dezembro de 2020, mantendo-se a

prestação de contas para o dia 20 de janeiro de 2021.

As notas fiscais 13.268 / 13.267 / 13.645 foram emitidas nos dias 30/10/2020 e

15/12/2020 (dentro do prazo de execução do projeto), contudo foram pagas

apenas no dia 07/01/2021 (fora do prazo de execução do projeto). 

Item 19.8 inciso IV do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas e considerações.

3 20/01/2021 Pagamento a empresa Comercial Júpter Material de Consumo 6.097,88R$      

Deliberação do Conselho Diretor do CAU/MG Nº 132.3.10.2020 o prazo de

execução dos projetos contemplados pelo Edital Nº 004/2020 – modalidade

ATHIS, foi prorrogado até o dia 20 de dezembro de 2020, mantendo-se a

prestação de contas para o dia 20 de janeiro de 2021.

As notas fiscais 13.109 / 13.110 / 13.643 / 13.644 / 13.645 foram emitidas nos

dias 15/10/2020 e 15/12/2020 (dentro do prazo de execução do projeto),

contudo foram pagas apenas no dia 20/01/2021 (fora do prazo de execução do

projeto). 

Item 19.8 inciso IV do Edital de chamamento 

público para patrocínio nº 004/2020 - 

Modalidade assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS)

Juntada de justificativas e considerações.

004/2020

010/2020

Análise das Prestações de Contas dos Convênios  

Reservatório de Água - Higiene para Todos e Todas" 

Um TETO para o meu país - TETO
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