
 

 

 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE ALAGOAS 

 
Maceió - AL 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTES 

AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/DEZ./13 
 

 
 
01. INTRODUÇÃO 
 

Nossos trabalhos foram realizados conforme contrato de prestação de serviços 
firmado com essa autarquia no que se refere à revisão dos Controles Internos do 
CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal. 
 
Nossa visita foi realizada durante o mês de mar./14, trabalhos concluídos em 
maio/14, e dirigidos para atender aos seguintes pontos previstos na Concorrência 
Pública nº 1/2012 do CAU/BR, compreendendo: 
 
- Revisão dos controles internos relacionados às Áreas Contábil/Orçamentária, 
Financeira, Administrativa, de Recursos Humanos e de Sistemas. 

 
Para a análise desses assuntos foram contatadas as diversas áreas/setores 
responsáveis e, por meio das entrevistas, dos exames documentais, bem como dos 
demais testes, os mesmos foram por nós avaliados e comentados. Convém frisar 
que todos os comentários colocados por nós foram feitos com base nos exames e 
informações verbais dos gestores, inclusive com as observações dos responsáveis 
pelos setores/áreas quando julgado esclarecedor. 

 
02. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 
 

Os trabalhos relativos a presente na concorrência pública foram incluídos em nosso 
Planejamento de Auditoria para realização em visita única no CAU-AL em mar./14, 
período em que ocorreram as entrevistas, exames de operações e respectivos 
documentos, bem como testes específicos quando aplicável ou exigido, cujas 
tarefas foram concluídas em maio/14, para a qual está sendo emitido esse 
relatório. 

 
 
 



 

 

(A) ÁREA ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES 
 
(A.1) RECURSOS HUMANOS 
 

Avaliamos os controles internos sobre os processos de admissão e de demissão, 
processos seletivos públicos existentes na entidade, para a contratação de 
empregados, dando ênfase a seleção, testes e/ou entrevistas, documentação, 
registro de empregados, guarda de documentos, etc. 
 
Revisamos os cálculos da folha de pagamento, com abrangência no controle de 
pagamentos de horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de 
faltas e demais normas trabalhistas, incluindo as retenções e conferências das 
bases de cálculo de INSS, FGTS, IRRF. 
 
Não avaliamos os critérios de cálculo da provisão de 13º salário por falta de 
saldo na data-base. 
 
Relacionamos a seguir os pontos anotados, os quais já foram comentados com as 
áreas responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação 
e/ou com recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, 
procedimentos contábeis em geral ou sobre outras situações. 

 
A.1.1 PPRA 
 

Foi providenciada a confecção do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais 
– PPRA em dez./13. Elaborador e Responsável Técnico: Ricardo da Costa Soares 
– Eng. Eletricista: CONFEA 020.161.445-6, Eng. Ambiental e Seg. Trabalho: C.B. 
007/054/1995, Advogado: OAB/AL 6.995. 
 
A Norma Regulamentadora nº 9, da Portaria SSST nº 3.214/78, com 
modificação da Portaria SSST nº 25/94, estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições 
que admitam trabalhadores como empregados, do PPRA, visando à preservação 
da saúde e integridade física dos trabalhadores por meio da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo 
em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
 
As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento 
da empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos 
trabalhadores, estando a sua abrangência e profundidade relacionadas às 
características dos riscos e das necessidades de controle. 



 

 

O PPRA deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 
 
- planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 
- estratégia e metodologia de ação; 
- forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; 
- periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 
 
Ao empregador compete estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento 
do PPRA, como atividade permanente da empresa. 
 
Conforme a NR-9 item 9.2.1.1 da Portaria acima descrita, deverá ser efetuada 
sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, uma análise global do PPRA 
para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades. 
 
Recomendamos regularizar essas situações. 

 
A.1.2 PCMSO 
 

Foi elaborado o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
em Dez./13. Elaborador e Responsável Técnico: Francisco Mamede Lima: Médico 
do Trabalho – CRM 998/AL. 
 
Em sua nova redação, a Norma Regulamentadora - NR nº 7, da Portaria SSST nº 
3.214/78, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 
parte dos empregadores e Instituições que admitam empregados, do PCMSO, 
visando a promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. 
Para tanto, devem ser observados os seguintes parâmetros mínimos e diretrizes 
gerais, os quais podem ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 
 
É de responsabilidade do empregador: 
 
- garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO e zelar pela sua 
eficácia; 

 
- custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitado 
pela inspeção do trabalho, comprovar a execução da despesa; 

- indicar, dentre os médicos do SESMT da instituição, um coordenador 
responsável pela execução do Programa; 

- no caso de entidade desobrigada de manter Médico do Trabalho, deverá o 
empregador indicar este profissional, empregado ou não, para coordenar o 
PCMSO; e 



 

 

- inexistindo na localidade Médico do Trabalho, pode-se contratar médico de 
outra especialidade para a referida coordenação. 
 
A adoção do programa deve obedecer a um planejamento das ações de saúde a 
serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual.  
 
Deverá incluir, também, dentre outros, a realização dos exames médicos 
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 
demissional. 
 
Para cada exame médico realizado será emitido o Atestado de Saúde 
Ocupacional - ASO, em duas vias que terá o seguinte destino: a primeira ficará 
arquivada no local de trabalho à disposição da fiscalização e a segunda 
obrigatoriamente será entregue ao empregado, mediante recibo na primeira via. 

 
A.1.3 Livro de Inspeção do Trabalho 
 

O Livro de Inspeção do Trabalho foi adquirido e registrado em 12/mar./13 na 
Superintendência Regional do Trabalho do Estado de Alagoas, conforme 
carimbos. 
 
De conformidade com o art. 628 da CLT, toda verificação em que o Auditor-
Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve 
corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto 
de infração. 
 
Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado “Inspeção do Trabalho”, 
cujo modelo foi aprovado por Portaria Ministerial. 
 
Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, 
declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado 
da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades 
verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu 
atendimento, e, ainda, de modo legível os elementos de sua identificação 
funcional. 

 
A.1.4 Rescisões Trabalhistas 
 

Examinamos as rescisões trabalhistas ocorridas no exercício de 2013 e dentre 
elas destacamos a seguir: 
 
 



 

 

 
José Correia Medeiros Júnior 
Admissão: 01/03/2013 
Demissão: 27/06/2013 
Função: Assessor Especial 
Documentos na Pasta Funcional: Ficha de Registro de Empregados sem foto; 
Portaria nº 001/2013 de nomeação; Autorização de Admissão; Cópias de Título 
Eleitoral, Comprovante de votação 1º turno 07/10/2012, Carteira da OAB/AL, 
Fatura da NET de 25/03/13, Certidão de Nascimento, Registro Nascimento do 
Filho Eduardo Messias Medeiros, ASO  de 22/03/13, Curriculum Vitae,Termo 
de recebimento de acesso do e-mail institucional em 25/04/13. 
Exame do CAGED 06/2013 com informação de desligamento. 
Desligamento: Processo nº 121/2013 de 27/06/13: MEMO-PRES nº 012/2013 
de 27/06/13 assunto cumprimento da decisão plenária nº 18 de 17/06/13, 
Portaria nº 004/2013 de 27/06/13 de Exoneração, Ata da 18ª Sessão Plenária 
Ordinária, Termo de Rescisão Contrato de Trabalho e Termo de Quitação – 04 
vias (não assinadas pelo empregado), Relatório Analítico do Cálculo de Rescisão, 
Comunicação de Movimentação do Trabalhador – FGTS, Extrato de Conta do 
FGTS, Cópia do cheque nominal de quitação, Comprovante de depósito do cheque 
na conta do trabalhador, cópia do cheque e da guia autenticada da GRRF, Nota 
de liquidação nº 185 e 187 do empenho 17, Baixa de pagamentos 186 e 190, 
cópias de e-mails: 28/06/13 comunicação de desligamento, 03/07/13 
informação de depósito de verbas rescisórias, 03/07/13 notificação de 
devolução de smartphone e acessórios, chave do escritório e cartão de acesso 
do Edif. Harmony Trade Center II. 
 
O ex-funcionário não compareceu a Sede do CAU-AL para assinar o termo de 
rescisão do contrato de trabalho, e trazer a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social para registro do desligamento. 
 
Cabe ressaltar que não deveria ser paga a rescisão de contrato de trabalho sem 
a assinatura do ex-funcionário no termo de rescisão. 

 
A.1.5 Provisão para Férias e Encargos 

 
Constatamos que não está sendo constituída a provisão para férias e encargos 
sociais. 
 
Destacamos que a provisão de férias é facultativa e classificável no Passivo 
Circulante, o limite legal de sua dedutibilidade é fixado proporcionalmente à 
remuneração de cada empregado e ao número de dias de férias a que tiver 
direito na época do balanço. 



 

 

De acordo com o regime de competência, as férias transcorridas e, ainda, não 
gozadas devem ser provisionadas contabilmente, permitindo melhor apuração do 
resultado. 

 
(A.2) LICITAÇÕES 
 

Avaliamos os processos de compras de materiais para o estoque mediante 
licitação ou dispensa de licitação, exames das fases de empenho, liquidação e 
pagamento e conferência das notas fiscais no recebimento dos materiais, 
controle sobre os estoques e consumo de materiais. Verificamos a realização da 
despesa no balanço orçamentário. 
 
Avaliamos os processos de compras de materiais para manutenção mediante 
licitação ou dispensa de licitação, exames das fases de empenho, liquidação e 
pagamento e conferência das notas fiscais no recebimento dos materiais e 
contabilização em despesas dos materiais para manutenção. Verificamos a 
realização da despesa no balanço orçamentário. 
 
Avaliamos os processos de compras de móveis mediante licitação ou dispensa de 
licitação, exames das fases de empenho, liquidação e pagamento e conferência 
das notas fiscais no recebimento de móveis e seu registro no controle 
patrimonial e sua contabilização. Verificamos a realização da despesa no balanço 
orçamentário. 

 
Avaliamos os gastos com transportes, solicitação e aprovação nos documentos da 
contabilidade. Verificamos a realização da despesa no balanço orçamentário. 

 
A seguir, anotamos alguns dos processos examinados e avaliamos os 
procedimentos adotados pelo Conselho. 

 
A.2.1 Processo 007/2013 de 18/01/2013 - Equipamentos de Informática 

 
MEMO DG nº 001/2013 – Solicitação de compra de 05 computadores, 02 
teclados e 02 mouses, dirigida ao Sr. Gilvan Rodrigues da Silva (Presidente 
CAU/AL) assinada pelo Sr. Norlan Dowell Vale de Brito (Diretor Geral CAU/AL). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• BR SANTOS E CIA LTDA ME – Proposta datada de 21/01/13 no valor total 
de R$ 8.063,00. 

• FICS BRASIL INFORMATICA LTDA. ME – Proposta datada de 21/01/13 no 
valor total de R$ 8.163,00. 

• FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA – Proposta datada de 23/12/12 no valor 
total de R$ 7.555,00. 

• OFICIO sem número datado de 22/01/13 assinado Sr. José Rodrigo Lopes 
Pedro dirigido ao Sr. Gilvan Rodrigues da Silva (Presidente CAU/AL) 
solicitando autorização para pagamento com os indicativos de Elemento de 
Despesa 6.2.2.1.1.02.01.03.003 – Maq. E Equipamentos, Centro de Custo 1.06 
– Outras Despesas, Elementos de Despesa 6.2.2.1.1.01.02.01.003 – Material 
de Informática, Centro de Custo 1.04 – Material de Consumo. Devidamente 
assinadas e autorizadas. 

• DANFE Nº 000.014-964 de 28/01/14 de R$ 7.555,00 da Frontiers 
Informática Ltda. 

• CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e a Divida Ativa da União – Validade 28/08/2013. 

• CERTIDÃO NEGATIVA DE Débitos Relativos às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros – Validade 27/05/2013. 

• CERTIFICADO DE REGULARIDADE do FGTS – CRF – Validade 26002/2013. 
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – Governo de Alagoas – Validade 

15/02/2013. 
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – PM Maceió – Validade 03/2/2013. 
• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – Validade 

10/07/2013. 
• NOTA DE EMPENHO 34 – Elemento de Despesa 6.2.2.1.1.02.01.03.003 – 

Máq. e Equipamentos – datado de 18/01/13 – Valor R$ 7.498,73 devidamente 
assinadas pelo Presidente, Jorge Luiz Cruz – Tesoureiro e pela Contadora. 

• NOTA DE LIQUIDAÇÃO 78 – Datado de 31/01/13 – Idem. 
• BAIXA DE PAGAMENTO 74 – Idem 
• NOTA DE EMPENHO 35 - Elementos de Despesa 6.2.2.1.1.01.02.01.003 – 

Material de Informática – datado de 18/01/13. 
• NOTA DE LIQUIDAÇÃO 79 – Datado de 31/01/13 – Idem. 
• BAIXA DE PAGAMENTO 75 – Idem 
• CÓPIA XEROX DO CHEQUE 850136 BANCO BRASIL R$ 7.113,03 nominal – 

datado 31/01/13. 
• DARF COD. 6147 Venc. 06/02/13 R$ 441,97 correspondente a 5,85% de R$ 

7.555,00 e comprovante de pagamento. 
• NOTAS RECOLHIMENTO TRIBUTOS nº 75 e 76 devidamente assinadas. 

 
 
 



 

 

Chamou a nossa atenção a data da proposta da Frontiers Informática Ltda. 
datada de 23/dez./12 quando o processo data de 18/jan./13. 

 
Comentários da área 

 
Informou que é comum realizar-se uma cotação prévia antes de constituir o 
processo de compra, devendo ter ocorrido falta de substituição da proposta com 
data atualizada. 

 
A.2.2 Processo nº 037/2013 De 15/03/2013 - Serviços de Limpeza 
 

• AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013 – Publicado no 
DOU nº 106, quarta-feira, 05 de junho de 2013.  

• PORTARIA Nº 003/2013 de 11/04/2012– Criação da CPL com os seguintes 
membros: José Rodrigo Lopes Pedro (Presidente); José Correia Medeiros 
Junior; Jose Adenilton Santos Andrade. 

• MEMO DG nº 001/2013 – Solicitação de Contratação de Empresa de 
Serviços de Limpeza e Conservação, dirigida ao Sr. Gilvan Rodrigues da Silva 
(Presidente CAU/AL) assinada pelo Sr. Norlan Dowell Vale de Brito (Diretor 
Geral CAU/AL). 

• OFÍCIO sem número datado de 25/04/13 assinado Sr. José Rodrigo Lopes 
Pedro dirigido ao Sr. Gilvan Rodrigues da Silva (Presidente CAU/AL) 
solicitando autorização para pagamento com os indicativos de Elemento de 
Despesa 6.2.2.1.1.01.04.04.012 – Serviços de Reparos, Conservação e Adapt. 
e Conservação de Bens Móveis e Imóveis. 

• EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2013- Menor preço, abertura 
14:00 horas do dia 20/06/2013 na sede do CAU/AL. 

• ATA nº 04/2013 datada de 20/06/2013 sobre a realização dos 
procedimentos da licitação. 

• ADJUDICAÇÃO: 21/06/2013 pelo Pregoeiro Sr. José Rodrigo Lopes Pedro. 
• HOMOLOGAÇÃO: Em 21/06/13 pelo Sr. Presidente do CAU/AL. 
• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$ 1.100,00 mensais - 

Assinado em 01/06/13, vigência de 12 meses da data da assinatura.  
• PUBLICAÇÕES DOU: Nº 124, segunda-feira 01/07/2013 Extrato do 

Contrato. 
 

Não localizamos no processo Nº 037/2013 para contratação de empresa de 
Serviços de Limpeza o parecer do jurídico.  
 
Cabe lembrar que o artigo 38 da Lei 8.666/93 estabelece procedimentos e 
julgamento e seu parágrafo único que trata da obrigatoriedade dos Pareceres 
Jurídicos do processo. 



 

 

 
A.2.3 Processo nº 039/2013 de 15/03/2013 - Locação de Veículos 
 

• AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2013 – Publicado no 
DOU: Nº 106, quarta-feira 05/06/13 Aviso de Licitação. 

• MEMO-DG nº 004/2013 – Solicitação de Processos de Licitação para 
contratação dos Serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS datado de 
15/03/2014, dirigido dirigida ao Sr. Gilvan Rodrigues da Silva (Presidente 
CAU/AL) assinada pelo Sr. Norlan Dowell Vale de Brito (Diretor Geral 
CAU/AL). 

• EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2013- Maior desconto, abertura 
14:00 horas do dia 18/06/2013 na sede do CAU/AL. 

• ATA nº 03/2013 datada de 20/06/2013 sobre a realização dos 
procedimentos da licitação. 

• ADJUDICAÇÃO: 19/06/2013 pelo Pregoeiro Sr. José Rodrigo Lopes Pedro. 
• HOMOLOGAÇÃO: Em 20/06/13 pelo Sr. Presidente do CAU/AL. 
• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  R$ 980,00 mensais- Assinado 

em 01/07/13, vigência de 12 meses da data da assinatura. 
• PUBLICAÇÃO DOU: Nº 124, segunda-feira 01/07/2013 Extrato do 

Contrato. 
 

Não localizamos no processo nº 039/2013 para contratação de empresa de 
Locação de Veículos o parecer do jurídico. 
 
Cabe lembrar que o artigo 38 da Lei nº 8.666/93 estabelece procedimentos e 
julgamento e seu parágrafo único que trata da obrigatoriedade dos Pareceres 
Jurídicos do processo. 

 
(B) ÁREA FINANCEIRA - CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA 
 

Avaliamos os procedimentos adotados pela área financeira quanto aos empenhos, 
apropriação de receitas, controle da movimentação financeira, aplicações 
financeiras, partição das receitas, documentos contábeis e os registros em suas 
respectivas contas através do sistema de amostragem, pagamentos dos restos a 
pagar, conciliações bancárias e testes para avaliação dos documentos apresentados 
nos suprimentos de fundos e procedimentos nas prestações de contas. 
 
A seguir, relacionamos os itens anotados, os quais já foram comentados com as 
áreas responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação e/ou 
com recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, 
procedimentos contábeis em geral ou sobre outras situações. 
 



 

 

(B.1) BANCOS CONTA MOVIMENTO 
 

Ao confrontarmos os saldos contábeis e extratos bancários identificamos que 
relativamente à conta n° 49.100-4, do Banco do Brasil, há uma diferença de R$ 
296,50, a maior na contabilidade. Averiguamos que foi considerada na 
contabilidade a devolução do suprimento de fundos efetuado somente em 
02/jan./13. 
 
Recomendamos o reconhecimento seja sempre considerado com base na data do 
efetivo depósito bancário. 

 
(B.2) CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 

 
Ao confrontarmos os saldos contábeis e extratos bancários identificamos que 
relativamente à conta n° 49.200-0, do Banco do Brasil, há uma diferença de R$ 
2.343,78, a menor na contabilidade. Averiguamos que não foram considerados na 
contabilidade os valores relativos créditos não identificados que constam apenas 
na conciliação bancária. 

 
Recomendamos a contabilização dos créditos citados na conciliação bancária 
como receitas não identificada em conta de obrigações a classificar até a sua 
perfeita identificação e reconhecimento em conta de resultado. 
 

(B.3) CIRCULARIZAÇÕES 
 

Em cumprimento às determinações legais constantes da Resolução n° 1.219/09 
do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC TA 505, preparamos 
circularização visando à confirmação direta de saldos das contas bancárias de 
titularidade do Conselho, bem como solicitamos informações e posicionamento 
junto aos seus advogados, sobre o andamento, valores e perspectivas dos 
resultados dos processos judiciais a favor ou contra a empresa, sob seus 
cuidados e responsabilidade. 

 
Não foram detectadas divergências nas informações obtidas do Banco do Brasil 
e advogados. 

 
(B.4) INVENTÁRIO E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Foi-nos apresentada lista dos bens patrimoniais em planilha eletrônica do 
Microsoft Excel que cuja soma totalizava R$ 72.650,62, porém em confronto 
com os saldos contábeis que totalizam R$ 69.029,35 evidencia diferença a 
conciliar no valor de R$ 3.621,27. 



 

 

 
De conformidade com os art. 94 da Lei nº 4.320/64, para os controles 
sintéticos dos bens móveis e imóveis, haverá registros analíticos de todos os 
bens, com a indicação dos elementos necessários e dos agentes responsáveis 
pela sua guarda e administração e o art. 96 determina que o levantamento geral 
dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade 
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 
 
Recomendamos que seja efetuado anualmente um inventário dos bens do ativo 
imobilizado, bem como emitidos Termos de Responsabilidade dos mesmos 
segregados de acordo com os seus responsáveis pela guarda e administração, 
bem como, a conciliação da posição do inventário com os saldos contábeis do 
ativo imobilizado. 

 
(B.5) CONTROLES DE INADIMPLENTES 
 

Os boletos de arrecadações (anuidades e responsabilidades técnicas), dos 
arquitetos tanto pessoa física como pessoa jurídica, são gerados pelos usuários 
no sistema SICCAU.  
 
De acordo com o que nos foi informado, não é possível gerar relatório do 
referido sistema que contemple os profissionais cadastrados e inadimplentes. 
 
Como ferramenta de controle e de cobrança administrativa de eventuais 
anuidades em atraso, sugerimos solicitar ao CAU-BR (gestor do contrato junto 
ao SICCAU) para disponibilizar o referido relatório. 
 

(B.6) SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA 
 

Processo Administrativo nº 132/2013 de 11/07/13 - Aprovação na Ata da 19ª 
Sessão Plenária Ordinária do CAU/AL datada de 30/07/2013 pauta VI, 
contratação da assessoria jurídica do escritório Barros e Coelho (R$ 40.680,00 
/ 12 = R$3.390,00) por ser mais barato e estar mais próximo do CAU/AL. 
 
Foram convidados Delson Lyra e Advogados (Declinou); Pereira, Gomes e Lopes 
Advocacia e Consultoria; Almeida Braga Ciríaco Delduque Pinheiro Rizzo (R$ 
3.585,52); Peixoto, Pereira, Pessoa Advogados Associados (03 salários mínimos). 
Parecer da CPL – Opina pela possibilidade de se firmar o presente contrato, 
sem exigência de licitação, com base no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93. 
“entendimento de notória especialização, organização, aparelhamento e 
primorosa equipe técnica”. Aviso de Inexigibilidade de Licitação de 05/08/13.  
 



 

 

 
(B.7) PASSAGENS AÉREAS 
 

Examinamos as faturas, recibos e notas de liquidação, relativas às compras de 
passagens aéreas, onde constatamos que não há a retenção de 7,05% atinente às 
contribuições federais e imposto de renda, conforme prevê a Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11/jan./12. 
 
De acordo com o art. 12 “Nos pagamentos correspondentes as aquisições de 
passagens aéreas e rodoviárias, despesas de hospedagem, aluguel de veículos e 
prestação de serviços afins, efetuados por intermédio de agências de viagens, a 
retenção será feita sobre o total a pagar a cada empresa prestadora do serviço 
e, quando for o caso, à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
(Infraero)”. 
 
“§11. O percentual de retenção a ser aplicado no pagamento da taxa de embarque 
cobrada pela Infraero é de 7,05%, correspondente ao código de arrecadação 
6175 - passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de 
passageiros." 
 
Comentários da área 
 
Dúvidas sobre a aplicabilidade da norma legal. 

 
 
 

(C) ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

Conforme resposta do questionário de TI, constatamos que a infraestrutura é 
muito nova e possui poucos recursos de TI, constatamos também que estão 
passando por um processo de homologação (padronização de Hardware, Software e 
Serviços). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Recomendamos que seja implantada uma estrutura de rede com servidores e 
estações, política de segurança, plano de parada e contingência, backup dos dados, 
entre outros controles que possam atender e garantir as necessidades do CAU/AL 
com segurança. 

 
 

Brasília, 08 de maio de 2014. 

 
AUDILINK & CIA. AUDITORES 
CRC/RS 003688/O-2 S-AL 

ROBERTO CALDAS BIANCHESSI 
CONTADOR CRC/RS 040078/O-7 S-AL 

 
 
 


