
4.5.2.Prestação de Contas ao TCU
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Cronograma e aspectos pertinentes 
às elaborações das Prestações de 

Contas e Relatórios de Gestão TCU, 
tal como disponibilização do sistema 
e-Contas para consulta e inserção do 
relatório e demais peças, conforme 
determinações legais e normativas, 
em especial, a Resolução Normativa 

CAU/BR nº 174/2018 e Decisão 
Normativa e Portaria do TCU.

Recebe e-mail circular 
contendo diretrizes, 

orientações e minuta do 
Cronograma de ações 
preliminares sobre as 
prestações de contas

E-mail Circular da Auditoria CAU/BR

Encaminhe por e-mail para 
ciência e comentários da 

Presidência, Gerência Geral, 
Gerência Administrativa e 
Financeira e Contabilidade

X

Reune as contribuições das 
unidades operacionais do 

CAU/MG e encaminhe para o 
CAU/BR

Requer ajustes 
do CAU/BR?

Sim

Aguarde e recebe e-mail do 
CAU/BR com versão 

definitiva do Cronograma 
aprovado pela CPFi-CAU/BR, 

Tutorial do Relatório de 
Gestão e Planilha Auxiliar

Não

Envie para a Gerência Geral e 
para Gerência Administrativa 

e Financeira para 
preenchimento do Relatório 
de Gestão e Planilha Auxiliar

Preenche o Relatório quanto 
à Visão Geral Organizacional 

e Ambiente Externo, 
Governança, Estratégia e 
Alocação de Recursos e 

Resultados e Desempenho da 
Gestão

Junte as informações no 
Relatório de Gestão e demais 

peças

Encaminhe documentação 
para conferência das 

unidades operacionais 
envolvidas 

XRequer ajustes?

Faça os ajustes necessários

sim

Encaminhe primeira versão 
da prestação de contas e 

demais peças para a primeira 
análise do AUDIN e GERPLAN 

do CAU/BR, conforme 
Cronograma

Não

XCAU/BR aprovou?

Providencie os ajustes 
indicados pelo CAU/BR

Não

Encaminhe para o CAU/BR a 
versão final ajustada da 

Prestação de Contas
Sim

Recebe os Pareceres 
Conclusivos do CAU/BR

Encaminhe para a 
deliberação na CPFi-CAU/MG 

e no Plenário do CAU/MG

Delibere sobre a Prestação de 
Contas 

Encaminhe as deliberações 
para a Geplan

Encaminhe para o CAU/BR as 
deliberações aprovando as 

respectivas contas, assinadas 
e digitalizadas, e em formato 
em Word e sem assinaturas 

Recebe do CAU/BR 
Homologação das Prestações 

de Contas e deliberações 
compiladas

Envie para a Contabilidade o 
Parecer Conclusivo e as 

deliberações compiladas para 
a Contabilidade

Recebe as deliebrações 
compiladas e Parecer 

Conclusivo

Conclui o Relatório de Gestão 
TCU no sistema e-Contas

+
Comunique à Geplan a 

conclusão do relatório no e-
contas

Recebe relatório e 
confirmação de conclusão no 

e-contas

Encaminhe por e-mail ao CAU/BR

Providencie junto ao TCU 
mediante ofício, em caso de 
inclusão ou substituição, a 

indicação dos colaboradores 
que terão perfis de 

“Apresentadores de Contas” 
(com ou sem poder de 

delegação)

Recebe do TCU Cartas de 
circularizações e de 

representações formais

Realize o input de dados no 
SISCONT.NET

Gere o Relatório Balanço 
Orçamentário e o Relatório 

Demonstrativo de 
empenhos/pagamentos, 

ambos para o periodo 01/01 
até 31/12 do ano que se está 

prestando contas

+

Encaminhe para Auditoria Externa

Encaminhe para a Geplan o 
Relatório de Gestão e 

Planilha Auxiliar preenchidos 
e os Relatórios do 

SISCONT.NET

Recebe o Relatório de Gestão

Preenche a Planilha Auxiliar e 
Relatório de Gestão quanto à 
Alocação de Recursos e Áreas 

Especiais da Gestão e 
Informações Orçamentárias, 

Financeiras e Contábeis

Duas versões do balancete de 
verificação de 31/12 do 
exercício, uma antes do 

encerramento do exercício e 
outra após, tão logo 

encerrado.

Cartas de circularizações e de 
representações formais à 
auditoria externa tão logo 

recebidos ou até 
determinada data 

As demonstrações contábeis 
encerradas em 31/12 do exercício e 

assinatura, minuta das “Notas 
Explicativas às Demonstrações 

Contábeis”, para análise e 
manifestação antes da sua emissão 

definitiva e assinaturas da 
Presidência e Contabilidade

Enviar com cópia à auditoria interna 
do CAU/BR.

Para a minuta das "Notas Explicativas 
às Demonstrações Contábeis usar o 
modelo recebido em e-mail circular

Recebe Parecer Conclusivo da 
Auditoria Externa sobre as 

demonstrações contábeis do 
CAU/MG

Dê print da tela inicial do 
sistema contendo o “Status 
de conclusão apresentador”

Encaminhe para o Assistente 
de TI para publicação no 
Portal da Transparência

Recebe o relatório da 
Contabilidade

Insere o relatório no Portal 
da Transparência

Relatório Publicado no Portal

Recebe o Relatório de Gestão

Preenche o Relatório de 
Gestão quanto aos Riscos, 

Oportunidades e Perspectivas

Preenchimento com apoio da 
Gerência Jurídica

Solicite à Presidência a 
"Mensagem do Presidente"

Escreve a "Mensagem do 
Presidente"

Junte ao Relatório a 
"Mensagem do Presidente"

Encaminhe para a Geplan o 
Relatório preenchido
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