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Ata da Comissão de Planejamento e Finanças em sua
78a Reunião Extraordinária do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, realizada em
05 de julho de 2016.

Reunião da Comissão de Finanças do CAU/MG, com a presença dos Conselheiros Dennison Caldeira
Rocha, Sérgio Myssior, Paulo Henrique Silva de Souza, o Gerente Geral Pedro Schultz Fonseca
Baptista, o Contador Reinaldo Antero de Jesus Júnior, a Contadora Livian Fernandes Hott, o Assessor
Contábil Geraldo Magela e a Gerente Administrativo-Financeiro Sandra Nogueira de Araújo. A reunião
teve início às 14:11h com o relato do Gerente Geral sobre a sua participação no Seminário Técnico de
Planejamento, Orçamento, Finanças do CAU e GESPÚBLlCA realizado em São Paulo nos dias 27, 28
e 29 de junho em que foram abordados temas como a unificação da prestação de contas (trimestral e
quadrimestral), reprogramação orçamentária e inadimplência. Quanto à unificação das prestações de
contas foi sugerida, no seminário, a realização somente de prestação de contas trimestral com prazo
de sessenta dias para entrega ao CAU/BR. Já quanto à questão da inadimplência foi abordada a
possibilidade de utilização do módulo de cobrança do sistema integrado Implanta o SISCAF e o
possível impedimento para a realização de cobrança dos profissionais inadimplentes, devido aos
termos do art. 52 da Lei 12.378 que versa: o atraso no pagamento de anuidades sujeita o responsável
à suspensão do exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalho na
área da arquitetura e do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores em atraso, protesto
de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto pelo Gerente Geral o
conselheiro Sérgio Myssior mencionou a necessidade de um estudo jurídico quanto às possibilidades
de cobrança que podem ser adotadas pelo CAU/MG em relação ao artigo 52 da lei 12.378. Uma
hipótese seria gerar e cobrar multas sobre as anuidades não pagas, uma vez que o artigo menciona
que não haverá cobrança judicial somente das anuidades, não proibindo a cobrança de multas. Foi
abordado, também, no seminário a deficiência dos relatórios do SICCAU quanto ao número e valores
da inadimplência. O conselheiro Sérgio Myssior ponderou a necessidade da criação de relatório no
SICCAU que relacionasse as RRT's emitidas por pessoas físicas e pessoas jurídicas para fins de
fiscalização. Devido a esta deficiência nos relatórios ficou definido que a Comissão de Planejamento e
Finanças vai enviar demanda às gerências técnica e de fiscalização, solicitando a realização de um
levantamento no número de inadimplentes e dos valores devidos para conferência e validação dos
relatórios do SICCAU. Quanto ao seminário das Comissões de Planejamento e Finanças a ser
realizado em Porto Alegre, nos dias 04 e 05 de agosto, ficou definido o comparecimento do
coordenador da CPFI, o conselheiro Paulo Henrique Silva de Souza. Posteriormente, o Gerente Geral
realizou questionamento aos Contadores quanto às transposições realizadas até o momento, uma vez
que teme que a realização das transposições afete negativamente as metas estratégicas e os limites
orçamentários. O contador Reinaldo Antero informou que será confeccionado manual definindo o
procedimento para realização das transposições a fim de evitar que as mesmas comprometam o
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39 orçamentária o Gerente Geral apresentou planilha em que demonstra o orçamento executado até o
40 momento e o percentual a ser alterado, por conta/centro de custo, com a realização da reprogramação
41 orçamentária. Diante da apresentação da planilha, o conselheiro Dennison Caldeira questionou se a
42 diminuição percentual do orçamento das comissões não causará comprometimento na realização das
43 reuniões e nos demais eventos programados até o final do exercício. Ainda quanto à análise da
44 planilha de reprogramação, os conselheiros questionaram o baixo valor executado, até o momento,
45 para o projeto rotas, o Gerente Geral esclareceu que a baixa execução se deve a falta de motorista
46 para a Van do CAU/MG, mas informou que está sendo preparado pregão para contratação do mesmo.
47 Iniciou discussão sobre o uso do recurso de infraestrutura de TI, foi sugerida a aquisição de televisões
48 e ou data show para os postos de atendimento, a fim de que os postos realizem mais eventos, como
49 palestras e encontros. Posteriormente o conselheiro Sérgio Myssior solicitou ao Gerente Geral
50 informações sobre o edital de patrocínio realizado pelo CAU/MG e pediu que houvesse uma maior
51 divulgação do resultado do edital e dos próximos a serem realizados, pois considera que a divulgação,
52 do edital realizado, foi ineficaz. Houve discussão sobre a emissão de RRT's, uma vez que muitos
53 profissionais realizam projetos sem emitir a RRT, o coordenador da CPFI ponderou que considera mais
54 eficiente à conscientização da sociedade para a exigência da RRT ao invés da conscientização dos
55 profissionais, uma vez que o RRT pode ser entendido como uma espécie de garantia do serviço
56 realizado pelo arquiteto. Em relação aos assuntos tratados na última reunião da CPFI o conselheiro
57 Dennison Caldeira solicitou que fosse realizada licitação para confecção de serviços gráficos e pediu
58 que antes da realização de licitação fossem checados os orçamentos entregues pela atual prestadora
59 de serviço, a Lume, para conferência se os valores estão de acordo com os praticados pelo mercado.
60 Em conclusão à discussão sobre a reprogramação o Gerente Geral explicou que o prazo estabelecido
61 pelo CAU/BR para o envio da reprogramação no dia 11/07/2016 não será cumprido, uma vez que
62 reprogramação necessita de aprovação em Plenária e essa só vai acontecer em 19/07/2016. O
63 Gerente Geral solicitou aos conselheiros que definissem as premissas de quais dotações poderiam ou
64 não ser alteradas, para que na próxima reunião da CPFI do dia 18/07/2016 a reprogramação fosse
65 aprovada e encaminhada para aprovação plenária no dia 19/07/2016 e ressaltou, ainda, que a
66 reprogramação só será efetivada após aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças do
67 CAU/BR e da Plenária do CAU/BR, após essas aprovações será realizada a modificação no sistema,
68 que possui previsão para 26 de agosto de 2016. Para discussão e tomada de providências posteriores
69 o conselheiro Sérgio Myssior apontou os seguintes temas: projeto para intensificar as atividades de
70 fiscalização com vistas na checagem dos relatórios e confecção de novo relatório SICCAU além da
71 retomada na utilização do aplicativo; fomento à utilização dos postos de atendimento e realização de
72 pesquisa para diagnóstico do clima organizacional. Sem mais assuntos a serem tratados foi encerrada
73 a reunião extraordinária da Comissão de Planejame~Finanças às 17:30h.
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NOME PRESENÇA NA REUNIÃO DO DIA 05 DE JULHO DE 2016

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CAU/MG

Dennison Caldeira Rocha

Paulo Henrique Silva de Souza

Sérgio Myssior
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