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nqTERESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
PROCESSODE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20 17 DO CAU/DF
DELBERAÇÃO N' O14/20 18 - CPFl-CAU/BR

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO

E FINANÇAS - CPFl-CAU/BR reunida extraordinariamente

em Brasília-DF, na sededo CAU/BR, no dia 26 de abril de 2018, no uso dascompetênciasque Ihe
conferem o art. ] 03 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assuntoem epígrafe,

Considerandoa Deliberaçãon'10/2018 - CPFl-CAU/BR, a qual recomendaao plenário do CAU/BR a
homologação dos processos de prestação de contas dos CAU/UF,

Considerando a Resolução CAU/BR Do 101, de 27 de março de 201 5, a qual especiHlcaem seu art. 9'
Art. 9' À prestação de contas anual dos CAU/UF deverá ser apresentada ao CAU/BR,
eletronicametlte, etn tttóduto in$ortttatizado espec$co até o dia 31(h'inca e um) de março
do ano subsequente,contemplando os grupos de informações cottio segue:
rlll--

Otltras In#onnações

Parágrclfo único. No inciso V]]]

Outras ]nfonttações, do capot deste artigo, deverão ser

incluídas as seguintes inÍortnações:

a) deliberação de aprovação da prestação de contas atINGipela cottüssãode ptanejamento

ePttanças e pelo plettário do CÀ U/UF,

Considerandoque, em análiseposterior à 7 1' ReuniãoOrdinária da CPFl-CAU/BR, constatou-seque as
deliberações enviadas pelo CAU/DF não contemplavam a aprovação da prestação de contas -- exercício

2017 do CAU/DF,

Considerandoo parecerda Auditoria Interna do CAU/BR o qual formou opinião pela regularidadedos
processos de prestação de contas do CAU/BR e dos CAU/UF, levando em conta os seguintes aspectos:
/

2.

(...) Desta forma, cottctui-se que a aprovação da prestação de contas do CAU/UF pelas
suas instâncias deliberati'pas, cünda que cottt ressalva(s), é condição de admissibilidade de
sua apreciação por íctis instâncias do CA U/BR Tal adtnissibilidade restou prejudicada no
caso do CÀU/DF, face à ausência de cottclt+são de suas instâncias a respeito das contas
ettl epígrclfé e, consequentetttente,ltialttida a alçada do CA U/DFpara tanto.

(...) Ademais, vale transcrever excerto do Oficio circular n' 068/2017-CAU/BR.de
12/12/201 7, contendo o ct'onograma e procediittentos pertinentes às prestações de contas
dos CA U/UF refez'elites a 201 7:

1. Processo de Prestação de Contas/Relatório de Gestão TCU

Z
\

c) A apreciação e deliberação sobre as contas do CAU/UF pot' suas instâncias

deliberativas são imprescindí'peiaà adtnissibilidade de apreciação da prestação de contas
do CAU/UF pelas instâttcias deliberathas do CAU/BR e independem do resultado
(parecer) da auditoria externa

3.

Tal orientação do CAU/BR justi$ca-se em $xnção dos prazos exíguos que se impõetn ao
C.AU, a partir do prazo estabelecido pelo TCU para o envio das prestações de contas

/
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àquele óT'gão.Especificamente,no que se refez'eaos trabalhos e t'espectivas conclusões
pela Auditoria externa, o cronograma viáve! abrangendo28 unidades,ent geral, ttão
pet'otite que cxsinstânciasdeliberativas dos CÁU/UF tenhamos respecti'pospareceres
conclusivosdaquela auditoria em mães pm'a deliberar'emcl t'espertode suas contas.
Entretanto, o fato ttão tt'az qualquer prquízo ao cumpritttentodas.füttçõesregilttetltais por
aquelas instâncias, tnonttente as análises periódicas e anuais das cotttas do C.AU/UF, e
respectivas deliberações, resguardados todos os direitos dm instâncias de t'eformarettt
seus posiciotlameTttosa qualquer tetttpo. diante de fato(s) novo(s), tal como o parecer da
auditoria externa.

Ettt attátise à.forttlalização do processo de Prestação de Contas/Relatório de Gestão TCU
pelo CÀU/DF, aos aspectos de gestão demonstrados, aos posicionattlentos das assessorias
pertinentese ao I'elatório e parecer da Auditor'ia Independente,
jortnattlos opinião pelo
sobrestamento do referido processo, face à ausência de posicionamento das instâncias
deliberativas do CÀU/DF sobre a referida prestaçãode contra, coFtformeitettt 6 deste
re lato t' io/parecer.
Considerandoa impossibilidadeda homologação do processode prestaçãode contasdo CAU/DF pelo
CAU/BR devido à inexistência da aprovação pelas instâncias deliberativas estaduais,

DELIBEjiA

l

Ratificar o posicionamento da CPFl-CAU/BR em relação ao processo de prestação de contas do
CAU/DF, no sentido de declarar a impossibilidade de análise da prestação de contas do estadual

pelo Plenário do CAU/BR;
2.

Recomendar ao Plenário do CAU/BR o SOBRESTAMENTO do processo de prestação de

contas do CAU/DF relativas ao exercício de 20 17, devido à ausênciade posicionamento das
instâncias deliberativas do CAU/DF sobre a referida prestação de contas;
3.

Solicitar à Presidênciado CAU/BR que informe ao CAU/DF das pendênciaspara análisedo
processo de prestação de contas.

Brasília -- DF, 26 de a )ril de2018
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