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1. Gestão em dados 

 

1.1 Disponibilidade Financeira 

Prezando sempre pelos melhores resultados nas finanças, em apenas dois anos, a 

CASAG conseguiu ampliar em 105% a Disponibilidade Financeira acumulada nos 72 

anos anteriores. Auditorias do Conselho Federal da OAB constataram um salto de R$ 

17,9 milhões entre os anos de 2015 e 2016, chegando a valor mais do que duas vezes 

superior ao encontrado ao final da gestão anterior. Os bons resultados permaneceram 

e, em 2017, a Disponibilidade Financeira alcançou R$ 35.749.548,29. 

 

 

 

1.2 Programa de Valorização aos Advogados e Subseções 

A CASAG criou, em outubro de 2017, um projeto inovador, voltado exclusivamente 

para o desenvolvimento das subseções da OAB-GO: o Programa de Valorização aos 

Advogados e Subseções. 

Através do programa, as subseções podem receber investimentos de até R$50 mil para 

reformas estruturais e/ou aquisição de mobílias e maquinários. Para se tornar apta ao 

benefício, a subseção da OAB-GO, através de seu Presidente e em acordo com o 

respectivo Delegado da CASAG, deve encaminhar o projeto de aplicação da verba, com 

os devidos orçamentos. Estando em acordo com os princípios básicos que norteiam 

uma administração proba, transparente e eficiente, o projeto passa a constar no 

calendário de investimentos do PROVAS. 

 



                  

 

Até agora, 20 subseções já receberam recursos do PROVAS e a expectativa é de que 

outras 16 subseções sejam contempladas com o Programa até dezembro de 2018. 

 

            De outubro de 2017 a abril de 2018               R$ 1.200.000,00 
                                                                                        autorizados para investimento 

                                                                                           20 subseções contempladas 
            

            Até dezembro de 2018:                                     R$ 800.000,00 
                                                                                           previstos para investimento 

 

Subseções já contempladas: 

 

Acreúna Anápolis 

Caldas Novas Ceres 

Goiatuba Inhumas 

Iporá Itaberaí 

Jussara Mineiros 

Quirinópolis Trindade 

Anicuns Itapuranga 

Goianésia Pires do Rio 

Ipameri São Simão 

São Luís de Montes Belos Santa Helena de Goiás 

Paraúna  

 

1.3 Pagamento de Auxílios 

 

Ao início de 2016, a CASAG passou a adotar critérios mais definidos para o pagamento 

de auxílios, com o objetivo de aumentar a transparência e objetividade no processo de 

concessão de benefícios. 

Em relação ao auxílio extraordinário, o deferimento das solicitações tornou-se 

vinculado a análise criteriosa de profissional da área de assistência social, a partir da 

qual estipula-se valor e período adequado à necessidade específica de cada 

beneficiário. 



                  

 

 

1.4 Análise Econômico-Financeiro 

 

As demonstrações contábeis, já auditadas, apresentam significativa melhora na 

situação financeira da CASAG no ano de 2017. Em comparação ao período anterior, os 

índices de liquidez, que já eram satisfatórios, continuaram crescendo em franca 

demonstração do firme propósito da CASAG com uma saúde financeira cada vez 

melhor para a entidade. 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

Observa-se melhoria na sua liquidez corrente, considerando que em 2016 para cada  

R$ 1,00 de dívidas, a entidade possuía R$ 2,87 de disponibilidades para quitação. Este 

índice foi elevado no ano de 2017 alcançando R$ 3,20 de disponibilidade. 

 

 

 

Neste índice buscamos demonstrar a capacidade de honrar os compromissos tanto de 

curto quanto os de longo prazo. A CASAG apresenta elevação substancial também 

neste índice, que em 2016 se apresentava em R$ 2,90 para R$ 1,00 de dívida, já em 

2017 o índice corresponde a R$ 3,25 para cada R$ 1,00 de dívidas. 

 

1.5 Resultado Operacional 

 

As análises das finanças da CASAG, comparando-se as receitas arrecadadas com as 

despesas realizadas, evidenciou a seguinte movimentação no ano de 2017: 

CONTA VALOR 

Receita arrecadada R$ 29.671.023,23 

Despesa efetiva realizada R$ 25.236.370,97 

Superávit orçamentário R$ 4.434.652,26 

Variação s/ Receitas Totais 14,95% 
 

Auditoria realizada pelo Conselho Federal da OAB aponta que “o percentual do 

resultado operacional do exercício de 14,95% situa-se bem acima da média do próprio 

Sistema OAB”.  

 

 

 

 

Descrição 2017 2016 

Liquidez Corrente  3,20 2,87 

Descrição 2017 2016 

Liquidez Geral 3,25  2,90 



                  

 

2. Trabalhando para a advocacia 

 

2.1 Meu Escritório 

O edifício histórico da advocacia goiana – primeira sede da CASAG e da OAB-GO –, 

localizado na esquina da Av. Goiás com a Rua 01, no Centro Histórico de Goiânia, é 

exemplo dos mais importantes patrimônios da advocacia de todo o estado, 

encontrado em estado avançado de degradação e subutilização no ano de 2016. 

Entre os anos de 2012 e 2016, o prédio de 3 andares abrigou unicamente uma unidade 

da Ótica dos Advogados, alocada em modesta área do andar térreo. 

Após reforma considerando a preservação histórica da fachada do edifício em estilo 

arquitetônico Art Déco e, por outro lado, ponderando-se as necessidades reais da 

prática advocatícia, a CASAG recuperou o edifício para uso da advocacia. 

No dia 10 de maio de 2017, o local foi reinaugurado. O espaço agora abriga o maior e 

mais moderno escritório compartilhado para advogados de todo o país, oferecendo 

ambiente digno para exercício profissional da classe. 

 

54 estações de trabalho 10 salas de atendimento 

Sala de reuniões Salão de eventos 

Cafeteria Livraria, ótica e certificação digital 

Profissionais especializados Máquinas multifuncionais, telefones, 
fax 

 

 

2.2  CEL OAB/CASAG 

Em maio de 2017, a CASAG assumiu a gestão do Centro de Cultura Esporte e Lazer - 

CEL com o objetivo de desonerar a advocacia goiana, reduzindo os custos da OAB-GO 

relativos à administração do clube. Nos primeiros estudos empreendidos pela nova 

gestão, percebeu-se a necessidade premente de recuperação do espaço, tornando-o 

verdadeiramente apto a cumprir suas funções para com a advocacia. 

Inaugurado no ano de 2003 com área total de 171 mil m², o clube passou os 14 anos 

seguintes sem reformas significativas, recebendo somente ajustes pontuais. Em 

consequência de tantos anos sem investimentos, o CEL estava defasado e sucateado 

em princípios de 2017, apesar dos esforços exercidos pela administração do clube no 

ano anterior. 



                  

 

A primeira etapa de obras para revitalização do CEL foi entregue à advocacia em julho 

de 2017, com as seguintes modificações estruturais: 

 

Construção da área de esportes radicais Reforma das quadras poliesportivas 

Reforma da capela Reforma da ciclovia 

Reforma da piscina infantil e do 
parquinho 

Troca de mobiliário da área de piscinas 

Plano de Recuperação de Área 
Degradada 

Aquisição de equipamentos esportivos 

Instalação da rede de WiFi Aquecimento das piscinas infantil e 
principal 

Construção do quiosque da CASAG  
 

 

As obras de modernização do CEL seguiram ao longo de 2017. Em novembro do 

referido ano, a CASAG instalou um elevador móvel de acesso às piscinas para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, adequando definitivamente o espaço a todos 

advogados e advogadas do estado. 

Outras reformas necessárias também foram realizadas nos primeiros meses de 2018, 

incluindo os banheiros próximos à piscina principal – com a construção de um 

banheiro família – e o salão de eventos do clube, agora adequado às normas de 

segurança do Corpo de Bombeiros. 

 

2.3 Unidades Regionais 

 

A CASAG desenvolveu, no ano de 2016, o Projeto de Regionalização da entidade, a fim 

de oferecer aos inscritos nas subseções da OAB-GO os serviços e benefícios de seu 

portfólio, tais como a Ótica dos Advogados, a Loja Souvenir, a requisição de auxílios, a 

Certificação Digital e os Planos de Saúde e Odontológico.  

Ainda em 2016, a CASAG saltou de uma única unidade da Ótica dos Advogados em Rio 

Verde para cinco novas unidades no interior, contemplando todas as regiões do 

estado. Em 2017 o projeto foi expandido com a criação de outras três unidades. 



                  

 

 

 

2.4 Livraria 

 

Até o ano de 2016, a CASAG cedeu um espaço na Galeria de Serviços do Setor Sul, em 

Goiânia, para serviço terceirizado de livraria. Em face da constatação de que os preços 

praticados em referido local não eram vantajosos aos beneficiários, a parceria foi 

suspensa. 

Em maio de 2017 a CASAG assumiu a atividade comercial, inaugurando livraria própria 

com o compromisso de manter os menores preços e acervo atualizado. No decorrer do 

ano, a Livraria da CASAG passou a ocupar todas as Unidades Regionais da Caixa de 

Assistência e outras 5 unidades de atendimento em Goiânia. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

3. Anexos 

3.1 Fotos edifício da CASAG na Avenida Goiás 

 Em 2016: 

 

 

 

 



                  

 

 Após a reinauguração, em 2017: 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

3.2 Fotos CEL 

 Em maio de 2017: 

 

 

 



                  

 

 

 Após a revitalização, em julho de 2017: 

 

 

 

 

 


