SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E CONTAS - COC

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: Segunda-feira, 09 de setembro de 2013
Local: CAU/RJ
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 55/21º andar, Centro – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3916-3901
Horário: 18:00 h
Término: 19:40 h

1. Verificação do quórum
Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Reunião Extraordinária da
Comissão de Orçamento e Contas.
Presenças:
Conselheiros: Carlos Fernando de S. Leão Andrade (como coordenador), Marta Regina R.
Costa, Luiz Damião Teixeira da Silva, Dayse B. de A. Gois.
Diretor Financeiro – Alexander Reis
Gerente Financeiro – Aleksandro Amorim
O Conselheiro e Coordenador ordinário Fernando Alencar, teve a sua ausência justitifcada
por motivo de viagem.
2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária anterior
A Ata da Reunião anterior não foi apreciada.

3. Pauta de assuntos para discussão

3.1 Previsão Orçamentária 2014
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4. Assuntos Discutidos / Deliberações
4.1 Dando início à discussão do único ponto de pauta - Previsão Orçamentária 2014, o
Diretor Financeiro Alexander Reis justifica a necessidade de convocação Proposta para
Previsão Orçamentária CAU-RJ 2014extraordinária da Comissão em função do prazo
exíguo definido pelo CAU BR para encaminhamento das Previsões Orçamentarias
2014 de todas as unidades da federação.
4.2 Passando à analise da Proposta Orçamentária, a palavra foi dada ao Gerente
Financeiro Aleksandro Amorim, responsável pela elaboração da minuta.
Aleksandro explicou aos conselheiros que os valores de Receitas, sejam de anuidade,
PF e PJ ou de RRTs são pré-definidos pela metodologia de estimativa do CAU BR
para todo o Brasil, e que, aos CAUs, cabe a responsabilidade de apresentar planos de
ação detalhados, com previsão de gastos estimados em cada rubrica consolidado no
resumo geral de despesas, parte integrante da Proposta Orçamentária a ser
encaminhada.
Explicou ainda que assumiu, a pedido da Diretoria, em função da exiguidade do prazo
como já comentado, a elaboração do Plano de Ação, que na realidade estabelece
metas para todas as atividades do CAU RJ ao longo do ano de 2014, sejam de
Diretoria sejam das Comissões, e por conta disso deveriam estar sendo apreciadas
por todos.
O Diretor Alexander conclui a apresentação informando que ainda será um desafio
implementar os Centros de Custos demandados pelo CAU BR, que implicará numa
gestão financeira e orçamentaria descentralizada.
4.3 O Conselheiro Carlos Fernando, na condição de coordenador, abre o assunto para
discussão e levanta a primeira indagação à Gerencia e /ou Diretoria, no sentido de
avaliar se as previsões de Receitas Correntes (R$ 16.704.945,00 global, sendo R$
9.704.945,00 de contribuições e R$ 7.000.000,00 de Capital ) estimadas pelo CAU BR,
dentro de uma metodologia geral para o todo o país, vem ao encontro de uma
estimativa oriunda de uma projeção histórica do CAU RJ já em seu terceiro ano de
existência ( aqui considerada a arrecadação 2011).
Ao que foi respondido pelo Gerente Aleksandro, que em relação à Receita de
Contribuição, em especial na anuidade e registro de responsabilidade técnica de PJ,
as projeções do CAU BR, desde a Proposta Orçamentária 2013, vem definindo valores
relativamente altos para a realidade encontrada no CAU RJ, cujo montante tem girado
em torno de R$ 6.000.000,00.
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Sobre isso a Conselheira e ex Diretora Financeira do CAU RJ, arqta Dayse Góis,
concorda e complementa que desde a Proposta Orçamentária 2012 que o CAU RJ
vem divergindo das previsões de Receitas Correntes definidas pelo CAU BR por dois
motivos: em primeiro lugar pela defesa da autonomia e responsabilidade estadual de
definir sua peça orçamentária, em segundo lugar por contrapor com dados reais a
inexequibilidade das Receitas Propostas, nos quesitos mencionados pelo Gerente.
Além disso, alerta que esta prática centralizada, acaba por definir ao longo do ano,
varias Reformulações Orçamentarias a menor, para corrigir o projetado em relação ao
arrecadado, quando a boa prática na administração publica defende orçamentos
conservadores, com reformulações a maior, para que não se criem despesas sem
respaldo financeiro.
O Gerente Aleksandro informa aos conselheiros, entender que o cerne desta
desacordo se encontraria na diferença entre bases de registros dos profissionais e
empresas do Rio de Janeiro, uma vez que, desde a transição, permanece uma duvida
sobre os registros encontrados na Base de Registros do CONFEA, oriunda de um
recadastramento nacional e a do CREA RJ, com registros originais dos profissionais in
loco. E que, especialmente no quantitativo de Pessoas Jurídicas, dada a baixa adesão
das empresas em relação ao universo informado (cerca de 10% apenas) somente um
trabalho de auditoria poderia esclarecer definitivamente.
A partir disto os conselheiros solicitaram registrar em Ata, que a Comissão de
Orçamento e Contas RECOMENDA à Diretoria, considerar, à exemplo do CAU/SP e
CAU/MG, a contratação de uma auditoria na base de dados recebida na transição, a
fim de se superar definitivamente esta divergência corrente, identificando o numero e
as características de atuação real de empresas e profissionais ativos no sistema,
auxiliando nas projeções de arrecadação e/ou no próprio direcionamento do trabalho
da fiscalização.
Além disso o Coordenador em Exercício, Conselheiro Carlos Fernando de S. L.
Andrade, solicita da Diretoria Financeira, logo da mesma Gerencia, o exercício de uma
Proposta Orçamentária mais próxima da real arrecadação estimada pelo CAU RJ para
que já se possa trabalhar no planejamento das atividades de 2014, com bases mais
realistas.
A Comissão de Orçamento e Finanças RECOMENDA pela APROVAÇÃO da Previsão
Orçamentária 2014 elaborada pela Diretoria Financeira e faz encaminhamento para
apresentação e aprovação do Plenário na próxima reunião que ocorrerá no dia
10.09.2013.
4.4 Ainda em relação à dinâmica de elaboração e execução orçamentária, a Conselheira
Dayse Góis manifesta a mesma preocupação tratada na reunião de Reformulação do
Orçamento de 2013, referente à baixa execução das atividades previstas no Plano de
Ação 2013, em virtude da falta de conhecimento por parte dos conselheiros e
coordenadores de comissão de suas atribuições previstas no Plano de Ação.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO
O Conselheiro Luiz Damião, também Diretor Adjunto Técnico, informa que, em relação
à contratação do concurso de profissionais, que a Diretoria estaria tomando
providencias para sua realização ainda no ano de 2013, tal como planejado no Plano
de Ação, e mais importante ainda, previsto na Lei que cria o CAU.
Em relação à implantação ou não dos Escritórios Regionais, previstos no Plano de
Ação 2013, mas reavaliados pela presente Diretoria como desaconselháveis neste
momento, o Conselheiro Carlos Fernando reivindica uma discussão estratégica mais
apurada, com base nas estatísticas de atendimento para avaliar, por exemplo, o
motivo do alto nº de atendimentos presenciais ainda registrados na sede do CAU/RJ, a
despeito dos serviços disponíveis pela internet e por telefone.
A respeito desta reavaliação do Plano de Ação 2013, que na realidade está sendo
replicado para 2014, o Diretor Financeiro propõe que seja realizada uma reunião da
COC com as Comissões, as Gerencias e a Diretoria para apresentação e ajustes do
referido planejamento estratégico geral.
A Conselheira Dayse Góis, chama a atenção mais uma vez para a necessidade de
alteração do nome da comissão de Comissão de Orçamento & Contas para
Planejamento & Finanças de modo a dar respaldo às presentes atribuições de
acompanhamento e monitoramento interno das atividades do Plano de Ação que se
refletem diretamente na execução da Proposta Orçamentária.
A próxima reunião ordinária da COC ocorrerá no dia 08.10.2013, às 14:00 horas, na
sede do CAU/RJ.

Assinaturas – Conselheiros Presentes:
Carlos Fernando de S. Leão Andrade - ____________________________________
Marta Regina R. Costa - ________________________________________________
Luiz Damião Teixeira da Silva - ___________________________________________
Dayse B. de A. Gois - ___________________________________________________
Alexander Reis (Diretor Financeiro) - ______________________________________
Aleksandro Amorim (Ger. Financeiro) - _______________________________________

Assessora às Comissões e ao Plenário:
Iná Dias Moraes - _____________________________________________________

