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PROCESSO

INTERESSADO l CAU/BR
ASSUNTO

]FBKSTAÇÃO DE CONTAS 2017 DO CAU»E
DELmERAÇAO N' O12/2018 - CPFl-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CPFl-CAU/BR reunida ordinariamenteem
Brasília-DF,na sededo CAU/BR, nos dias 12 e 13 de abril de 2018, no usodascompetênciasque Ihe
conferem o art. 103 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assuntoem epígrafe, e

Considerando os prazos determinados para apresentaçãodos documentos necessáriosà análise da
prestação de contas;

Considerando que as análises foram consubstanciadas no Parecerde Auditoria Interna sobre o processo
de prestação de contas 20 17 do CAU/PE emitido pela respectiva área técnica do CAU/BR;

Considerando o parecer da Auditoria Interna do CAU/BR, o qual formou opinião pelo sobrestamento do
processo de prestação de contas do CAU/PE, levando em conta os seguintes aspectos:

A Prestação de Contas foi elaborada de acordo com a Resolução CAU/BR n' 101, de 27 de
março de 2015, contendo o Relatório de Gestão a ser encaminhado para o Tribunal de Contas da

União, nos termosda DecisãoNormativa n' 16 1/2017;
2

As Demonstrações Financeiras foram auditadas pelo Auditor Independente, que emitiu relatório
sem ressalvas; e

3

A Prestação de Contas foi aprovada sem ressalva pela Comissão de Finanças e com ressalva

pelo Plenário do CAU/PE.
4.

Fatos supervenientes Orientações do CAU/BR ao CAU/PE t)ertinentes ao encerramento
contábil do exercício de 2017 daquele estadual e o Ofício CAU/PE n' 021/2018, de 28/02/2018

(protocolo SICCAU n' 669920, em 16/03/2018) A seguir destacam-sedo referido ofício
aspectos da gestão orçamentária e financeira ao encerramento do exercício de 2017, na
sequência do documento:
a] " . . . constatamos tlm signi$cativo

montante de pcigametltos pt'ocessados }ao último três do alto

de 2017 e grandes dilictlldades da Gerência Financeira do Orgão em concluir a co)afabilidade
da(luele exercício. Esta situação foi cotlltmicada

pela )bossa Gerente Financeirct . .. , ao Gerente

de Ot'çamentoe Finanças ... e ao Contador' ..., atnbosdo CÁU-BR, que na ocasião orientou qtle
o CA U/PE atltorizasse a referida transposição de t'ecursos orçamentários pal'a o encet't'amento
do exet"cicio 201 7

üÜ "Dentro deste contexto, infot'líamos que atendendo a orientação do CA U-BR procedetuos

cottt encerramento do exercício contábit de 2017, com algutnas ressalvas quaytto aos
pagamelltos passíveis de irregutat'idade

cà "Na ocasião, também informamos que foi constatada a aplicação inadeqtlada de despesasde
capital para Jazer face às despesas correYttes, ou seja, foi processado tlm valor de despesas de
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capital pata cobrir as despesascorrentes, no tnontante de RS 474.689,94 (...), pat'a fechamento

do último trimestre de 2017, descumprindoassim a ResoluçãoCÀU/BR n' IO1/15,
especfa/men/e no focízn/e ao sez/ arf. ó ... " (falta de reformulação orçamentária)

d] ''Visando

a apttração dos fatos

mencionctdos rio que se r(;fere às transposições

orçamentórias, devemos informar que tais fatos serão objeto de análise a partir de installração

de processo de sindicância,devidamenteautorizado pela SessãoPlenária Ordinária n' 129, de

06.02.2a18" .
el "Existem dois processosde licitação em sindicância sob }l' 11/2018,irlstatll'adoem 05 de

fe veleiro/18
b "... a atRaI gestão, após tomar ciência da situação, ao anal do exercício de 2017, tomou
algumas providências para aput'ação dos latos ocorridos rta gestão anterior, qtlais sejam:
aberttlra do processo de sindicância e contratação de empresade constlttoria e auditoria

DELIBERA
1- Recomendarao Plenário do CAU/BR o SOBRESTAMENTO do processode prestaçãode contas -exercício 2017 do CAU/PE faceao exposto no item 3.2.5 do Parecerda Auditoria Interna, referindo-se
ao ofício do CAU/PE ao CAU/BR a respeito de apuraçõesde indícios de irregularidadesno âmbito do
CAU/PE em aros de gestão em 20 17;

2- Solicitar informaçõescomplementaresao CAU/PE de forma a auxiliar a análisedo processode
prestação de contas, referentes ao Planejamento Estratégico;

3- Recomendarao Plenário do CAU/BR que se determine ao CAU/PE o imediato encaminhamentoao
CAU/BR, tão logo concluída, do(s) resultado(s) de toda e qualquer apuraçãomediantesindicância ou
qualquer outro meio
4- Solicitar à Presidência do CAU/BR o envio de ofício à Auditoria Externa, solicitando explicações das
razões que resultaram na avaliação da prestação de contas do CAU/PE como regular sem ressalva pelo
auditor independente.
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