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Em cumprimento ao estatuto e necessidades de compliance do PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE - CAPÍTULO PARANÁ (PMI-PR) e em conformidade com a 

legislação vigente, os três membros eleitos do Conselho Fiscal (Carlos Eduardo Flesch, 

Marconi Magalhães Mendes e Marcos Adir Schaefer) apresentam esta atualização do 

parecer da análise de contas relativo ao exercício de 2019, encerrado no dia 31 do mês 

de dezembro, para apreciação e aprovação dos associados. 

 

Esta atualização no parecer foi necessária pois as contas do ano de 2019 foram 

atualizadas pela diretoria eleita do capítulo (P/VP – Presidência, Vice-Presidência e 

Diretoria Financeira) após a entrega do primeiro parecer feito em julho de 2020 pelo 

Conselho Fiscal, onde as contas haviam sido reprovadas. Na primeira análise, o balanço 

e DRE e documentações foram apresentados pela diretoria – destaca-se, tardiamente e, 

de maneira incompleta e desorganizada – para uma análise que pudesse fundamentar um 

parecer em sentido contrário à reprovação.  

 

Neste segundo momento, já com a documentação mais organizada, DRE e balanço 

patrimonial corrigidos (recebidos em novembro de 2020), procedeu-se uma nova análise, 

na qual elencamos os pontos observados, analisados e destacados dos números de 2019. 

Este trabalho iniciou-se com a revisão dos documentos contábeis, após a reprovação das 

contas pelo Conselho Fiscal, quando a DAF acionou o contador para promover as devidas 

correções. O trabalho foi realizado durante os meses de julho, agosto e setembro; os 

documentos revisados foram entregues ao Conselho Fiscal no final de outubro de 2020, 

acompanhados do pedido de reanálise das contas. Reforçamos ainda que as decisões 

gerenciais de como aplicar os recursos (eventos, manutenção, brindes, viagens, etc.) são 

prerrogativa da P/VP e diretorias, mas requerem especial atenção ao caixa do capítulo. 

Assim, são estes os pontos de destaque nesta análise final, realizada pelo Conselho 

Fiscal: 

 

● Descontrole nos projetos e problemas de performance: Diversos projetos 

tiveram diferenças substanciais em suas receitas ou despesas no exercício de 2019. 

Alguns apresentavam em suas contas (receitas x despesas) números negativos. O 

caso mais evidente é o do CIGPL 2019. O Congresso Internacional de Gestão, 

Projetos e Liderança (CIGPL) que, apesar de ser um dos principais geradores de 

receita e caixa ao capítulo em outros anos, apresentou um prejuízo baseado nos  
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documentos entregues ao Conselho (tanto em primeira análise, quanto na segunda). 

Inicialmente, não estavam apresentadas nos relatórios receitas e/ou valores a 

receber que ficaram pendentes por parte de parceiros/patrocinadores (R$ 

35.000,00), totalizando um prejuízo de quase R$ 40.000,00. Tais receitas foram fruto 

de negociação com um patrocinador que não cumpriu com os pagamentos nos 

congressos (2018 e novamente em 2019). Tais receitas foram fruto de negociação 

após a análise e emissão do primeiro parecer do Conselho já em 2020 – onde estas 

previsões de receitas não haviam sido apresentadas. Receitas estas que estão 

diluídas para recebimento parcelado (em 27x) pelo PMI-PR nos anos de 2020, 2021 

e 2022. Sabendo que se não houvesse o recebimento de receitas advindas de 

parcerias que até o momento não foram recebidas, o congresso seria deficitário em 

-R$ 37.304,73 (valor negativo suportado com o caixa do capítulo). Considerada 

esta receita – a ser recebida ao longo dos próximos anos – restou um déficit de -R$ 

2.304,73 relativos ao CIGPL 2019. Isso evidencia que não houve um controle rígido 

do projeto, nem dos gastos, nem das receitas, deixando o congresso com resultado 

negativo. Historicamente, o congresso – maior projeto do capítulo – sempre foi um 

gerador de receitas (muitas vezes oportunizando a manutenção do capítulo) e o que 

se observou na edição 2019 foi que, nesta oportunidade, ele foi totalmente deficitário, 

fazendo com que estas despesas fossem suportadas pelo caixa do PMI-PR.  

 

● Redução substancial dos recursos do capítulo: Historicamente o PMI-PR 

manteve um rígido controle de contas e equilíbrio do seu caixa, a fim de manter-se 

financeiramente saudável, bem como financiar iniciativas voltadas aos associados. 

Além de um resultado bastante positivo no ano de 2017 (quando este capítulo 

organizou o Congresso Brasileiro), trazendo para 2018 um caixa bastante 

considerável, no ano de 2019 o PMI-PR contava com um acúmulo de dólares das 

contribuições de associados e outros valores, que há muito estavam parados em sua 

conta, sem a apropriação para o caixa em reais (R$). Diante do resultado negativo 

de alguns projetos e contas de custeio, o resultado contábil do PMI-PR no ano de 

2019 apresenta-se positivo (R$ 154.275,19), apenas em função deste grande 

volume de recursos (dólares) acumulados nos anos anteriores. Este fato acabou 

não só equilibrando o caixa, como dando a impressão de que o capítulo mantém um 

rígido controle de suas contas. Em desconsiderando a entrada de dólares anteriores 

a 2019, o resultado gerencial foi deficitário. Se lembrarmos que para o ano de 2020 

e seguintes, o volume de dólares a receber é menor (pois já não há esse acúmulo 

histórico), o Conselho recomenda manter um controle mais rigoroso dos custos 

dos projetos (em especial os que consomem grande volume de recursos) que 

podem ter mais impacto nas finanças do PMI-PR, evitando deixar o capítulo em 

situação financeiramente vulnerável. 

 

 

 



 

 

Conselho Fiscal PMI-PR 

Parecer Atualizado da Análise de Contas – Exercício 2019 
 

3 de  5  

 

● Elevado gasto com passagens e viagens: Observou-se que os gastos referentes 

a este item foram bastante substanciais no ano de 2019, muito em função das 

participações de membros do capítulo em eventos tanto no Brasil como no exterior. 

Porém, apesar de haver solicitado, o Conselho não teve acesso ao relatório de 

viagens dos membros que receberam estas verbas. Tão somente uma relação dos 

nomes e dos valores repassados, conforme política de elegibilidade. 

Recomendamos (novamente: sugestão já feita em pareceres anteriores) que haja 

mais mecanismos de controle e prestação de contas quanto aos valores relativos 

a este item, uma vez que envolve o investimento de recursos de todos os 

associados. 

 

● Atraso na entrega de documentos e documentos incompletos/incorretos: 

Também merece registro que a entrega dos documentos ao Conselho Fiscal, apesar 

das cobranças deste de maneira recorrente, foi realizada tardiamente, de maneira 

incompleta e desorganizada. Isso por si só, gera desgastes desnecessários, 

retrabalho e desencontro de informações, além de impossibilitar uma análise dos 

reais resultados das ações do capítulo, tomando ainda tempo em demasia para que 

o Conselho pudesse compreender os números, que apresentavam num primeiro 

momento, diversas inconsistências, o que levou inicialmente à reprovação das 

contas. Recomendamos que estes documentos sejam mantidos 

frequentemente atualizados para evitar atrasos como ocorreu na entrega para 

análise das contas de 2019. Os documentos numerados e anexos explicativos 

com notas técnicas, são uma prática que também recomendamos que seja 

mantida. 

 

● Atualização dos documentos dos projetos: Durante a análise realizada, o 

Conselho pode notar que muitos documentos dos projetos, que poderiam balizar sua 

análise, encontravam-se completamente desatualizados. Entre eles, o dashboard de 

projetos aprovados, onde as alterações dos custos dos projetos, muitas delas 

substanciais, não estavam registradas. Outros documentos que se encontram 

ausentes, são as change requests dos projetos, que poderiam também dar subsídios 

para as análises feitas pelo Conselho, evitando um número elevado de 

questionamentos que poderiam ter suas dúvidas sanadas em documentos dos 

próprios projetos. Recomendamos, como boa prática, a produção e guarda 

destes documentos, a fim de facilitar a análise e registrar todas as tomadas de 

decisão que impactem em custo. 

 

● Atualização da documentação contábil: Também durante a análise realizada, 

muitos documentos se mostraram não apenas desatualizados, como incorretos. 

DRE e balanço, que são documentos fiscais e que são obrigatórios, apresentavam 

inúmeras inconsistências, tanto na separação das contas, como na sua 

categorização. Além do trabalho para entende-los, o que muitas vezes não foi  
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possível, traz insegurança para quem está analisando. Adicionalmente, este cenário 

acaba gerando atrasos que são refletidos na análise, entrega, aprovação e 

publicação dos resultados do capítulo. Recomendamos maior atenção neste 

quesito. 

 

● Conversão dos dólares dentro do ano corrente: Como observou-se anteriormente 

neste parecer, o recebimento dos dólares acumulados por vários anos, convertidos 

em 2019, deu-nos a impressão de que os resultados do capítulo foram melhores do 

que realmente foram, uma vez que esta receita, que não era uma receita exclusiva 

de 2019, foi recebida naquele ano, gerando um resultado positivo que a ele não 

correspondia. A fim de termos números dentro da realidade do capítulo, o Conselho 

Fiscal recomenda que a conversão dos dólares se faça anualmente, definindo-

se um calendário para sua conversão da maneira que a P/VP (Presidência, Vice-

Presidência) e Diretoria Financeira melhor entender. Ainda, que seja apresentado 

o relatório dos dólares (a que período correspondem) e valores 

correspondentes à conversão em Reais (R$). Esta medida evitará o acúmulo de 

recursos que poderiam ser investidos aos associados, fazendo com que os números 

estejam mais próximos da realidade, considerando dentro de cada ano, 

exclusivamente as receitas auferidas nele, evitando que o acúmulo destes recursos, 

traga a errada impressão de resultado positivo, quando este assim não for. 

 

● Envolvimento do contador e melhor categorização das contas: Muito em função 

da desorganização dos números apresentados e, após a reprovação das contas pelo 

Conselho Fiscal em primeira análise, a participação do contador na apresentação 

dos documentos (sugestão apresentada pelo Conselho, em pareceres de anos 

anteriores), em reunião prévia à segunda análise pelos conselheiros, foi bastante 

positiva. Além disso, a recategorização das contas, após a explicação do Conselho 

sobre sermos uma organização orientada a projetos, trouxe mais clareza nos 

números apresentados para análise, nesta segunda oportunidade. 

 

O Conselho pôde ainda colaborar com sugestões para apresentação dos 

documentos que servirão futuramente, para embasar de maneira substancial sua 

análise, bem como ser melhor apresentados. Desta forma, nota-se que apesar de 

todos os obstáculos enfrentados para se chegar a esta análise final, houve uma 

evolução nos processos internos, dos documentos e da transparência do 

capítulo como um todo, o que é bastante positivo e traz aprendizados e 

amadurecimento. 
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Desta maneira, com base nos documentos atualizados apresentados neste segundo 

momento e, apesar das preocupações apresentadas neste parecer com respeito ao 

resultado contábil positivo, mas que se deu exclusivamente em função de 

recursos/receitas recebidos oriundos de anos anteriores, e para dar continuidade às ações 

do capítulo PMI-PR, o Conselho recomenda a aprovação das contas com ressalvas, 

observando-se que pelo segundo ano consecutivo, existiu um déficit gerencial bastante 

significativo. Ainda, o Conselho pede que os documentos a serem fornecidos para a 

análise das contas do ano de 2020, apresentem o mesmo nível de detalhamento ou ainda 

maior (já solicitado em parecer anterior). A preocupação com o controle dos gastos e 

dos projetos pela diretoria (já alertado em parecer anterior por este Conselho), deve 

ser elevada a fim de não comprometer a saúde financeira do capítulo do PMI-PR. 

 

Curitiba, 02 de dezembro de 2020. 

 

Membros do Conselho Fiscal: 

 

 


