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DATA  29 de julho de 2019 HORÁRIO 12h00 às 14h00 

LOCAL Sede do CAU/DF, Brasília - DF 

 

PARTICIPANTES 

Daniel Marcos Szwec dos Santos 

Fernandes 
Coordenador 

João Gilberto de Carvalho Accioly Coordenador-adjunto 

Letícia Miguel Teixeira 
Membro em 

titularidade 

Gabriela de Souza Tenorio Membro 

Daniel Mangabeira da Vinha PRES 

Flávio Soares Oliveira Gerente Geral 

Rafael Levi Amaral Santos 
Analista financeiro-

contábil 

Anderson Viana de Paula Gerente GERFIN 

ASSESSORIA Flávia Fernandes Queiroz 

SECRETARIADO Juliana Severo dos Santos 

 

Verificação do quórum 

Encaminhamento Houve quórum necessário para realização da reunião.  

 

Leitura e aprovação das súmulas da 11ª reunião ordinária de 2018  

Encaminhamento A súmula foi lida e aprovada pela maioria. 

 

Apresentação da pauta 

Encaminhamento A pauta foi apresentada e aprovada por unanimidade. 

 

Informes da coordenação 

 

1 Apresentação do relatório de arrecadação x despesa 

Fonte Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF 

Encaminhamento 

O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos 

apresentou o relatório financeiro de janeiro a junho de 2019, 

destacando que o total de receita arrecadada em maio foi de R$ 

327.131,00 (trezentos e vinte e sete mil e cento e trinta e um reais). 

Este valor é 16,19% maior do que o registrado no mesmo período de 

2018, que alcançou a quantia de R$ 281.546,00 (duzentos e oitenta e 

um mil e quinhentos e quarenta e seis reais). Declarou que a despesa 

total do mês de maio de 2019 foi de R$ 220.072,00 (duzentos e 

vinte mil e setenta e dois reais). Informou que o total de receita 

arrecadada em junho foi de R$ 322.923 (trezentos e vinte e dois mil 

e novecentos e vinte e três reais). Este valor é 20,86% maior do que 

o registrado no mesmo período de 2018, que alcançou a quantia de 

R$ 267.176,00 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e setenta e 

seis reais). Declarou que a despesa total do mês de junho de 2019 foi 
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de R$ 283.876,00 (duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e 

setenta e seis reais). Explicou que o aumento no valor das despesas 

deve-se ao pagamento da primeira parcela do 13º salário dos 

empregados do Conselho e das despesas com o serviço de 

alimentação (eventos externos).  Informou que houve um acréscimo 

significativo do pagamento de anuidades de pessoa física (exercícios 

anteriores).  

 

 

2 Prestação de Contas Contábil 2º Trimestre 2019 

Fonte Gerencia financeira – GERFIN-CAU/DF 

Encaminhamento 

A analista financeiro-contábil Flávia Fernandes Queiroz relatou que 

a receita arrecadada no 2° trimestre de 2019 atingiu o valor de R$ 

975.120,02 (novecentos e setenta e cinco mil e cento e vinte reais e 

dois centavos), que corresponde a 27,03% da Receita Orçamentária 

de 2019, que é de R$ 3.607.303,80 (três milhões, seiscentos e sete 

mil e trezentos e três reais e oitenta centavos). Informou que a 

despesa realizada no 2° trimestre de 2019 atingiu o valor de R$ 

714.792,04 (setecentos e catorze mil e setecentos e noventa e dois 

reais e quatro centavos), que corresponde a 16,22% Proposta 

Orçamentária de 2019, que é de R$ 4.407.303,80 (quatro milhões, 

quatrocentos e sete mil e trezentos e três reais e oitenta centavos), 

referente à despesa corrente e de capital. Quanto ao resultado 

orçamentário, comparando a receita arrecadada com a despesa 

realizada até o 2° trimestre de 2019, declarou que se constatou um 

Superávit Orçamentário no valor de R$ 536.847,36 (quinhentos e 

trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e seis 

centavos) do valor arrecadado até o mês de junho de 2019. 

Comunicou que a receita arrecadada até o 2° trimestre de 2019 foi 

superior à receita arrecadada no mesmo período de 2018 em R$ 

134.626,17 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e seis 

reais e dezessete centavos), correspondente a um aumento de 

16,02%, e que a despesa realizada até o 2° trimestre de 2019 foi 

superior à despesa realizada no mesmo período de 2018 em R$ 

94.070,25 (noventa e quatro mil e setenta reais e vinte e cinco 

centavos), correspondente a um aumento de 16,22%, nas seguintes 

rubricas: pessoal, encargos e benefícios, material de consumo, 

serviço de pessoa física (terceiros), diárias, serviços de pessoa 

jurídica, passagens, taxas bancárias e despesas de capital.  

 

 

3 Reprogramação 2019  

Fonte Gerencia Geral - GERGER 

Encaminhamento 

O analista financeiro-contábil Rafael Levi Amaral Santos 

apresentou a proposição final da Reprogramação do Plano de Ação e 

Orçamento de 2019. Declarou que houve redução nos valores da 

reserva de contingência após adequação ao período de execução 
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(referente apenas ao 2º semestre de 2019), de 27,7 e redução de 

26,7% nos serviços terceirizados. Informou que outros valores 

foram ajustados, como a complementação da rubrica de serviços de 

alimentação, para alcançar o valor do contrato licitado, no valor total 

de R$ 85.688,00 (oitenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e oito 

reais), aumento no Centro de Custo de Assistência Técnica, que 

recebeu uma complementação de 20,5% e no Centro de Custos de 

Fiscalização, que recebeu complementação de 13% do valor 

programado inicialmente e a criação de uma linha orçamentária para 

a manutenção do veículo oficial do CAU/DF, no valor de R$ 

2.799,00 (dois mil e setecentos e noventa e nove). Destacou que a 

linha orçamentária “Eventos Exercício Profissional” possui R$ 

76.760,00 reais ainda não executados. 

 

Deliberação n.º 22/2019 – CAF-CAU/DF, que decidiu:  

 

1 – Aprovar a reprogramação orçamentária do CAU/DF referente a 

2019, com envio ao Plenário do CAU/DF, para aprovação e 

posterior encaminhamento ao Plenário do CAU/BR para 

homologação. 

 

 

4 Consulta sobre responsável contábil do CAU/DF 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

O Gerente Geral Flávio Soares Oliveira informou que o processo 

de consulta sobre responsável contábil do CAU/DF foi 

devidamente instruído pela equipe do Conselho e que a Assessoria 

Jurídica elaborou o Parecer Jurídico n.º 35/2019, apontando que a 

decisão a respeito da responsabilidade contábil do Conselho é 

discricionária da administração.  

 

Deliberação n.º 23/2019 – CAF-CAU/DF, que decidiu: 

 

1 – Por aprovar a criação do cargo de Assessor Contábil, no 

âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito 

Federal (CAU/DF); 

 

2 – Por encaminhar proposta de alteração no organograma do 

CAU/DF. 

 

 

5 Proposta de contratação de Assessoria Contábil 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

Tendo em vista a decisão de aprovar a criação do cargo de Assessor 

Contábil no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito 

Federal, foi proposto que o processo de proposta de contração de 

Assessoria Contábil externa fosse arquivado em virtude da perda do 
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objeto. 

 

Deliberação n.º 24/2019 – CAF-CAU/DF, que decidiu:  

 

1 – Por arquivar o presente processo de consulta sobre prestação 

de serviços continuados especializados de contabilidade. 

 

 

6 Solicitação de reajuste salarial dos empregados do CAU/DF 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

O coordenador Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes leu aos 

presentes a proposta de reajuste salarial realizada pelos empregados 

do CAU/DF, através de uma carta, no dia 29 de maio de 2019. No 

documento, os colaboradores propõem um aumento de 7,4%, tendo 

como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M FVG). 

Declararam que, há mais de um ano, dois analistas-arquitetos 

efetivos recebem salários-base inferiores à remuneração mínima da 

categoria. A CAF-CAU/DF decidiu solicitar à Assessoria Jurídica 

do Conselho Parecer Jurídico à cerca da remuneração mínima de 

empregados do CAU/DF enquadrados na Lei nº 4.950-A, de 22 de 

abril de 1966 e solicitar à gerência financeira um relatório com um 

levantamento de evolução salarial dos empregados do CAU/DF. 

 

 

Distribuição de Processos 

 

Processo Protocolo SICCAU n.º 855750/2019 

Relator Conselheiro Daniel Marcos Szwec dos Santos Fernandes 

Assunto Prestação de Contas Contábeis – 2º Trimestre de 2019 

 

Relatos de processos 

 

1 Leitura de Relatório de Instrução e Voto 

Processo Protocolo SICCAU n.º 863374/2019 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 25/2019 – CAF-CAU/DF, que decidiu:  

 

1 - Por encaminhar o presente processo à Assessoria Jurídica deste 

Conselho, a fim de verificar a possível aplicação dos princípios 

jurídicos à solicitação do Arquiteto e Urbanista Lutero Leme. 

 

2 Leitura de Relatório de Instrução e Voto 

Processo Protocolo SICCAU n.º 851801/2019 

Encaminhamento 

Deliberação n.º 26/2019 – CAF-CAU/DF, que decidiu:  

 

1 - Por dar prosseguimento ao processo de cobrança, devendo 

informar a requerente sobre o desfecho de sua solicitação.  
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Informes da gerência geral 

 

1 Processos Administrativos de Cobrança 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

Informou que já foram enviadas 154 notificações administrativas 

de cobranças de débitos, através de Ofícios. Comunicou que 241 

profissionais foram notificados de seus débitos via SICCAU. 

Declarou que os relatórios completos sobre os processos serão 

encaminhados para os membros da CAF-CAU/DF via e-mail.  

 

2 
IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e 

Qualidade do Gasto no Setor Público 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

Informou que participará, junto aos colaboradores da Gerência 

Financeira, do IX Congresso Internacional de Contabilidade, 

Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, que acontecerá nos 

dias 21 a 23 de Outubro de 2019, em Natal/RN.  

 

3 Licitações 

Fonte Gerencia Geral – GERGER-CAU/DF 

Encaminhamento 

Comunicou que diversos serviços deverão ser contratados para a 

execução de todos os eventos do segundo semestre de 2019 e para 

o funcionamento do Conselho, tais como serviços gráficos, 

transportes, exercícios laborais, entre outros.   

 

Assuntos gerais 

 

1 Comunicação Externa 

Fonte CAF-CAU/DF 

Encaminhamento 

O presidente Daniel Mangabeira da Vinha ressaltou a importância 

de divulgar para a sociedade o trabalho que o CAU/DF realiza. O 

conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly afirmou que é 

importante divulgar para a comunidade quais profissionais são 

idôneos, através de um sistema de busca por profissional. Declarou 

que, através de comunicação externa, o Conselho pode informar à 

sociedade que o CAU/DF possui informações sobre quais 

arquitetos e urbanistas estão aptos a atuar profissionalmente.   

 

 

 

 

 

 

Daniel Marcos Szwec dos Santos 

Fernandes 
Coordenador 

 

João Gilberto de Carvalho Accioly 
Coordenador-adjunto 
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Gabriela de Souza Tenorio 
Membro  

 

 

Letícia Miguel Teixeira 
Membro em titularidade 

 

 


