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Comissãode Planejamentoe Finanças

PROCESSO

INTERESSADO
ASSUNTO

RELATORIO DO ENCONTRO NACIONAL DE PLANEJAMENTO
FINANÇAS E AUDITORIA
DELBERAÇAO N' 052/20 18 - CPFl-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFl-CAU/BR reunida ordinariamenteem
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 29 e 30 de novembro de 201 8, no uso das competências que
]he conferem o art. 103 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assuntoem epígrafe, e
Considerando o Encontro Nacional de Planeamento, Finanças e Auditoria, realizado nos dias 02 e 03 de

agosto de 2018, em Brasília, pela Comissãode Planeamentoe Finançasdo CAU/BR, e com a
participação dos CAU/UF.

DELIBERA
l

Aprovar o Relatório do Encontro Nacional de Planeamento, Finançase Auditoria

Brasília

DF, 29 de novembro de 2018

OSVALDO ABRAO DE SOUZA
Coordenador

RAUL WANDERLEY GRADIM
Membro
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Membro
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Membro
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Relatório de Evento
1: LOCAL E DATA

DATA

o2 E 03 DE AGOSTO DE 20 18

EVENTO

ENCONTRO NACIONAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E
AUDITORIA

LOCAL

HOTEL MERCURE LÍDER - BRASÍLIA/DF

NOME

CONSELHEIROS DA CPFl-CAU/BR E ASSESSORIA

2.

REPRESKN'rAÇÃo:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

3.i Escopo/HISTÓmCO:
Os Encontros Nacionais das Comissões de Finanças vêm acontecendo rotineiramente ao longo dos anos,

com o intuito de estreitaro relacionamentoentre a CPFl-CAU/BR e as Comissõesde Planejamentoe
Finanças, os Presidentese o corpo funcional dos CAU/UF, além de capacitá-los para o aprimoramento e
padronização na execuçãode suasatividades rotineiras, discutindo assuntosrelacionados a planeamento,
contabilidade, finanças e auditoria.
4i

PRINCmAISPARTÍCnANTES

Raul Wanderley Giadim Coordenador-Adjunto da CPFl-CAU/BR
Eduardo Pasquinelli Rodo Membro da CPFl-CAU/BR
Nadia Somekh Membro da CPFl-CAU/BR
Wilson Fernando Vargas de Andrade -- Membro da CPFl-CAU/BR
Leonardo Castello Branco Analista Técnico da CPFl-CAU/BR
Pollyane biqueira de Páduade Araujo -- Assistente da CPFl-CAU/BR
Mana Filomena Paulos Assessora-Chefede Planejamentoe Gestãoda Estratégiado CAU/BR
Eddi Yamamura - Gerentede Orçamentoe Finançasdo CAU/BR
Helder Baptistada Salva-- Chefe da Auditoria Interna do CAU/BR
Guilherme Fernandes Amaral

Contador do CAU/B R

Francilene de Castro Bezerra Coordenadora do SICCAIJ
Vilmar de Medeiros

Representante da Ata Contabilidade

5. ü OBJETTVOS
Promovero alinhamentoe a aproximaçãoda CPFl-CAU/BR e do corpo técnico do CAU/BR com as
Comissões de Planeamento e Finanças e o corpo técnico dos CAU/UF

Promovera capacitaçãodos CAU/UF em relação ao planejamento,a contabilidade,as finançase

a

auditoria do Conselho como um todo.

Ouvir as demandas e as contribuições dos CAU/UF

6.g PROGRAMAÇÃO
Dia 02 de agosto

MANHA:
+

Abertura

solene

B Apresentação do Relatório de Atividades Profissionais
e Pronunciamentos
l
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TARDE:
Resgate do Planeamento Estratégico CAU 2023

Diretrizes para o Plano de Ação 20 19

Oficinas- Plano2019:
o Cenários

o Mapa Estratégico - Direcionadores e Projetos Estratégicos
o Elaboração do Plano de Ação

Dia 03 de agosto

MANHA:
Implantação do E-social 2019

Ativo Imobilizado

Controles Devedores e Credores (Grupos 7 e 8)
Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos (PDD)
Debate livre

Parcelamento de multas no STCCAU (Resolução n' 153/2017)

Dívida ativa:

o Integração SICCAU / SISCAF

o Módulo Dívida AtavaSICCAU
o Módulo Dívida Aviva SISCAF
e Debate livre

TARDE:
Auditoria Externa

Atuação, resultados e proposta

Auditoria Interna -- Atuação, resultados e proposta
Governança -- Visão do TCU, estruturas anuaisdo CAU e Decreto n' 9.203
Prestação de Contas Evolução e cronograma 20 19
Debate livre
Sugestões de encaminhamentos do evento
RELATO

Apresentação do Relatório de Atividades Profissionais
O conselheiro Eduardo Pasquinelli apresentou o relatório sobre o comportamento das atividades
profissionais de arquitetura e urbanismo, elaborado por ele, com apoio da Assessoria de Planejamentodo
[ :A l J/HK

O referido documento tem por objetivo identificar as principais atividades profissionais, no âmbito da
arquitetura e urbanismo, desenvolvidas no país, os nichos de oportunidades de mercado,as novas
tendências e a promoção de ações estratégicas, em nível nacional, além de promover trocas de
experiências exitosas no CAU, estimular a interação e integração entre os CAU/UF, visando potencializar
a atuação do Sistema, e aprimorar os registros das atividades profissionais.

e Resgatedo PlanejamentoEstratégico CAU 2023
A Assessora de Planejamento, Mana Filomena Paulos, fez uma apresentação contemplando todo o
resgate do processo de construção do Planejamento Estratégico do CAU 2023, e Gestão da Estratégia do
CAU. Inicialmente,

foi apresentada uma "linha do tempo", demonstrando todas as etapas do processo,

desdea análise da organização, da experiência dos clientes e a co criação, os cenários; a estrutura
organizacional e funcional; o PDTl; o Mapa estratégico contemplando a Missão, Visão, Valores e os
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Objetivos Estratégicos do CAU; os indicadores, metas e os prqetos; a importância de sistema pala a
gestão. A construção do planejamento estratégico foi apresentadade forma que os participantes
compreendessem as principais etapas: da construção das prioridades estratégicas anuais, da definição

das ações estratégicas e dos objetivos estratégicos, bem como da definição dos indicadores e suas metas,
da construção do plano de ação e, por fim, da avaliação da estratégia (RAE). Foram, também,

demonstrados os procedimentos para uma gestão da estratégia por meio da RAE (Reunião de Avaliação
da Estratégia). A importância de ter uma gestão objetiva da estratégia e de uma correção de rumos

constante deve ser entendida como ponto crucial para o alcance da Missão e da Visão 2023 "Ser
reconhecido como referência na defesae fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo"
e

Diretrizes para o Plano de Ação 2019

Houve apresentaçãoda forma como são definidas e estruturadas as Diretrizes anuais para Elaboração
do Plano de Ação, em observância ao Planejamento Estratégico, apresentandoo cenário de recursos de
anecadação do CAU; os motivadores; a aplicação estratégica de recursos (Limites estratégicos);
reforçando a importância da definição de atuação estratégica para o exercício de forma que a elaboração
do plano de ação sda aderenteao mapa estratégico traçado para o exercício.
e OHlcinas - Plano 2019:

Foi realizada uma oficina com os participantes do evento, com a formação de grupos. Os trabalhos
subsidiaram a elaboração de um Plano da Ação, observando a realização das etapasprimordiais, como
análise e estruturação do cenário; os objetivos estratégicos nacionais e locais; os procedimentos para
elaboração do plano de ação e a melhor forma de realizar uma RAE.

e Implantação do E-social 2019
O assessorcontábil Vilmar Madeiros,da Ata Contabilidade, a responsávelpela elaboraçãoe cálculo
da folha de pagamentodo CAU/BR, fez uma explanaçãocom os principais tópicos referentesà
implementação dos procedimentos obrigatórios que virão com o E-Social a partir de 2019 para as
entidades públicas. O E-Social trata da unificação das informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias
em um mesmo módulo de envio para os órgãos de controle, permitindo maior transparência e
fiscalização. Desta forma, o processo de implementação exige um trabalho conjunto das unidades de RH
e contabilidade, juntamente com uma mudança de cultura organizacional para adequação às obrigações
e prazos exigidos.

e Ativo Imobilizado
O assessorcontábil Vilmar Mecleiros,juntamente com o Contador do CAU/BR Guilherme Alnaral,
apresentou três tópicos importantes na parte de controle patrimonial: Inventário físico periódico, revisão
de vida útil dos bens e Reavaliação. Como os CAUs estão completando mais de 6 anos de atividade,
torna-se indispensável o acompanhamentodos bens de património que começam a atingir a vida útil
inicialmente prevista.

.

Controles Devedores e Credores (Grupos 7 e 8)
O assessorcontábil Vilmar Medeiros trouxe, nesta explicação, mais esclarecimentos sobre os
lançamentos contábeis obrigatórios após a implementação no início de 201 8 dos grupos de contas de
Controle Devedores e Credores. A partir deste ano, torna-se necessário fazer o acompanhamento dos

contratos administrativos do conselho também em âmbito contábil. O CAU/BR usa como ferramenta de
suporte o Módulo de Compras, Contratos e licitações da Implanta integrado diretamente com o

SISCONT.NET.
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B Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos (PDD)
O contador do CAU/BR Guilherme Amaral esclareceu aos demais contadores presentes quais os
ajustes que serão feitos na forma de contabilização dos valores a receber de anuidade de exercícios

anteriores e seus respectivos Ajustes para Perda de Devedores Duvidosos (PDD), procedimento
instituído no âmbito dos CAUs a partir do encerramento do exercício de 2017.

e Parcelamento de multas no SICCAU (Resolução n' 153/2017)
A Coordenadora do SICCAU, Francilene Bezerra, fez uma apresentação sobre o parcelamento de
multas no SICCAU, tratando dos intervalos para os parcelamentos da multa ética, do passo a passo no
sistema para negociação de multa e para o aprazamento da multa. Falou também das implicações na
emissão de Certidão de Registro e Quitação (CRQ) e Declaração Negativa de Antecedentes Eticos.
e Dívida aviva:
Foi

apresentada

a integração

entre

os sistemas

SICCAU

e SISCAF,

demonstrando

suas

funcionalidades e um passo a passode como operacionalizar o módulo de dívida avivaem cada um desses
sistemas.

O SISCAF é um sistema desenvolvido para gerir as demandas cadastrais e financeiras dos profissionais
para o Conselho. O sistema abrange as soluções voltadas para controle e gestão do processo de Dívida
Atava

O sistema é alimentado pelo SICCAU com informações relativas aos dados cadastrais e débitos dos
profissionais aptos a serem lançadosem Dívida Atiça. Em conjunto com o módulo SISDOC, a aplicação
gerencia todos os andamentose tramitações do processo bem como registra todas as ocorrências relativas
àquele profissional e seus documentos.

Foi apresentadatambéma opção de inscrição em dívida avivavia SICCAU apenas,método utilizado
pela maioria dos CAU/UF.

e Auditoria Externa -- Atuação, resultados e proposta
O Auditor Chefe, Helder Baptista, fez uma apresentaçãosobre a forma anualde realização das
auditorias externas sobre as contas do CAU/BR e dos CAU/UF de cada exercício, propondo nova forma
de execução destas, em duas etapas, sendo uma /n /oco a realizar-se previamente ao encerramento do

exercício a que se referem (entre setembro e novembro) e outra após o encerramento do exercício para
emissão dos pareceres conclusivos. Foram expostas vantagens relevantes da nova proposta, resultando

nos devidos encaminhamentos e adesãode 100% dos CAU/UF à nova sistemática.

© Auditoria Interna -- Atuação, resultados e proposta
Houve também apresentaçãosobre a atuação da Auditoria Interna do CAU/BR delimitada,
sobretudo, à conformidade da gestão do CAU/BR e às análises das prestações de contas anuais do

CAU/BR e dos CAU/UF, propondo a extensão de análises sobre as gestõesde todos os entes do
conjunto autárquico CAU/BR-CAU/UF, com emissão sistemática de relatórios e acompanhamentode
S
gestões

e Governança Visão do TCU, estruturas atuais do CAU e Decreto n' 9.203
O Auditor Chefe, Helder Baptista, fez uma apresentação sobre o conceito de governança na visão do
TCU, as estruturas atuais no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF e sobre a relevância do tema a ser
implementado por todos.
e

Prestação

de Contas

Evolução

e cronograma

2019

Houve uma apresentaçãotrazendo o público presente a reflctir sobre a otimização do cronograma
pertinente às prestações de contas do CAU/BR e dos CAU/UF resultante da nova forma de execução das

auditorias externas fn /oco, proposta no primeiro item desta apresentação.
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8.::' CONCLUSÃO

A respeito do bloco de Planejamento, questionou-se a apresentaçãodo conteúdo, pois alguns
participantes esperavam uma discussão acerca do método anual e discussão de índices, e não apresentação

do mesmo, que já é extensivamenteconhecido pejos corpos técnicos dos CAU/UF. Sugeriu-seuma
regionalização das Diretrizes, de forma a atender as demandas pontuais das realidadesde cada região.
No bloco Contábil, as opiniões de modo geral foram positivas, no entanto, alguns participantes
manárestaram maior necessidade de discussão do E-Social, pois alguns CAU/UF apresentam dificuldades

no entendimento e realização dos novos procedimentos.
Sobre o bloco Financeiro, ressaltou-se a importância do tema da dívida atiça e sua execução, mais
uma vez apontada a necessidade de aprofundamento no tema devido à falta de tempo.

Na parte de Auditoria, houve aprovação na nova forma de auditoria planejaclade forma a diminuir a
carga do início do ano em decorrência da entrega do Relatório de Gestão ao TCU.

Sobre o evento de forma geral, os participantes opinaram que a consolidação dos assuntosem um
único evento, antes dividido

em dois eventos (planeijamento e finanças) prejudicou tanto as apresentações

quanto as discussões devido ao curto tempo resultante para cada bloco. A sugestão foi de ou voltar o
formato anterior de dois eventos, ou estendero evento por um dia a mais.

Brasília,29 denovembrode 2018
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Membro

Analista Técnico da CPFI CAU/BR
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