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CONTROLADORIA 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020. 

A Controladoria – CNT tem por finalidade acompanhar e avaliar a gestão contábil-orçamentária, 
financeira, administrativa, patrimonial, institucional-finalística e de controles internos de forma 
preventiva, propositiva e educativa, verificando o cumprimento da legislação e dos normativos 
internos e o alcance dos objetivos institucionais no âmbito do Crea- MS. 

Atualmente com o apoio de uma Analista Técnica e a Controladora, o trabalho desenvolvido 
segue um plano de ação elaborado em conjunto no início do exercício, e aqui apresentamos um 
resumo das atividades desenvolvidas. 

1. Processo de Conhecimento: 

Esse processo é desenvolvido por meio de entrevistas realizadas com todos os 
integrantes, lotados na sede e nas Inspetoria, de determinada unidade organizacional. Neste 
exercício, não foi possível a conclusão do processo efetuado junto ao Departamento de 
Assessoria Técnica – DAT em razão do início da pandemia de COVID-19. 

 

2 Comunicações, Recomendações, Relatórios elaborados pela Controladoria em análise 
de processos por amostragem: 

Documento Assunto -  

C.I. 001/2020-CNT Processo P2020/101841-9 – Seleção Pública de Projetos para 
Patrocínio n. 011/2019 – Processo CF-05208/2019 Confea – Crea-MS 
40 Anos (2019). 

C.I. 002/2020-CNT Processos Digitais de Autos de Infração – janeiro a dezembro de 2019 

C.I. 003/2020-CNT Processos de registros de Pessoa Física e Jurídica e Baixa de ART em 
tramitação nas Câmaras Especializadas e Plenário 

Recomendação n: 01/2020 – CNT Processos de Pagamento de Diárias, Deslocamentos Terrestres e 
Auxílios Traslados 

Recomendação n: 02/2020 – CNT Transparência das medidas adotadas pelo Crea-MS para a mitigação 
dos riscos decorrentes da Covid-19 

Recomendação n: 03/2020 – CNT Conselheiros do Crea-MS - Anuidade 

Processo n. 508/2019 Diárias 

Processo n. 579/2019 Diárias 

Processo n. 762/2019 Diárias 

Processo n. 861/2019 Diárias 

Processo n. 060/2020 Diárias 

Processo n. 116/2020 Diárias 

Processo n. 124/2020 Diárias 

Processo n. 125/2020 Diárias 

Processo n. 146/2020 Diárias 

Processo n. 156/2020 Diárias 

Processo n. 158/2020 Diárias 

Processo n. 160/2020 Diárias 

Processo n. 188/2020 Diárias 
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3 -  Desempenhando, ainda, uma das suas atribuições, qual seja, a de propor medidas legislativas 

ou administrativas, a Controladoria, colaborou na redação das portarias, com destaque para a 

nova Estrutura Organizacional, aprovada pela Diretoria; aquelas  que Estabeleceram medidas de 

caráter temporário para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato 

Grosso do Sul – Crea-MS, inclusive com a instituição do teletrabalho, suspensão de atendimento 

presencial, alteração das datas das reuniões de Câmaras Especializadas nesse período, a que 

tratou sobre os prazos para o pagamento da anuidade de 2020 devida ao Crea-MS, em caráter 

temporário e excepcional para a mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo 

Coronavírus, a que alterou o valor (redução) da diária para o presidente, e a que  trata sobre a 

concessão de suprimento de fundos e dá outras providências.  
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