
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE JANEIRO 

 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI 

 

SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 004/2017 

 

Data: Quarta-feira, 03 de maio de 2017  

Local:  CAU/RJ 

Endereço: Av. República do Chile, 230 / 23º andar, Centro – Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 3916-3903 

Horário: 16:00h 

Término: 18:05h 

1.  Verificação do Quórum; 

 
1.1. Após verificação do quórum regimental, deu-se início à Quarta Reunião Ordinária da Comissão 

de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – 

CAU/RJ, de acordo com a lista de presença anexa. 

Conselheiros Presentes: 

Antônio Augusto Veríssimo, Armando Leitão Mendes, Carlos Alberto Peres Krykhtine, José Canosa 

Miguez, Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes e   Romão Veriano da Silva Pereira. 

Apoio Técnico/Administrativo: 

Cynthia Attié – Gerente Geral 

Rosane Barreto – Secretária da Mesa  
  

2.  Aprovação das Súmulas das Reuniões Ordinária nº 003/2017 de 22.03.17 e  Extraordinária 

nº 002/2017 de 12.04.17 

 
Aprovadas por unanimidade. 
 

3.  Leitura de Extrato de correspondência recebidas e expedidas 

 
Não houve. 
 

4.  Informes da Coordenação 

 
Não houve. 

5.  Apreciação para Aprovação das Contas do 1º trimestre de 2017 do CAU/RJ 
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5.1. A Gerente Geral fez a apresentação das contas do 1º trimestre de 2017 e foram 

solicitados alguns ajustes para não impactar a Reunião Plenária:  

5.1.1. Solicitado colocar duas informações no slide: de quanto foram os aumentos da 

anuidade e da inflação do período; 

5.1.2. Demonstrar no início da apresentação a previsão para o próximo trimestre, de quanto 

as despesas irão se reduzir, em função de algumas que foram atípicas neste 1º 

trimestre, como por exemplo: antecipação do dissídio do mês de maio para o mês de 

janeiro; pagamento duplo dos aluguéis da outra sede e dos dois condomínios; 

despesas com a mudança de sede; despesas com adequação na infraestrutura da 

nova sede; pagamentos de DARF e IPTU; 

5.1.3. Fundamental informar o número de arquitetos pagantes no 1º trimestre de 2017; 

5.1.4. Informar o índice de valorização do m2 do imóvel adquirido para a Sede do CAU/RJ. 

 
5.2. O Coordenador sugeriu que o CAU/RJ tenha o seu próprio orçamento como parâmetro, 

para que possa ser verificado onde estão as distorções em relação ao valor orçado pelo 

CAU/BR; 

5.3. Foi solicitado verificar junto ao Condomínio do Edifício Castelo Branco o fundo de reserva 

que ele possui, para saber se há capacidade de suportar alguma obra futura sem impactar 

o orçamento; 

5.4. Para as próximas apresentações das contas do CAU/RJ, solicitado fazer a projeção dos 

gastos até o final do ano de 2017. 

 
De acordo com a Deliberação da CPFI nº 003/2017, foram aprovadas por unanimidade as 

demonstrações contábeis e financeiras do CAU/RJ, relativas aos meses Janeiro, Fevereiro e 

Março de 2017, correspondentes às despesas e receitas que geraram análises do 

comportamento econômico-financeiro, no 1º trimestre de 2017, com a recomendação de 

efetuar a reprogramação orçamentária. 

6.  Resultados do Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças realizado nos dias 
18, 19 e 20.04.17  

O Coordenador informou as Propostas de encaminhamentos do Seminário Nacional das Comissões 

de Planejamento e Finanças CAU-UFs, enviadas através do Ofício nº 200/2017 da Presidência do 

CAU/RJ ao Presidente Haroldo Pinheiro, Presidente do CAU/BR. 

1. Proposta de Encaminhamento ATHIS (Assistência Técnica de Habitação de Interesse 

Social) – trabalho realizado pela equipe do CAU/MG;  
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O Coordenador comentou sobre a recomendação feita pelo Presidente Jerônimo para que o 

CAU/RJ propusesse uma Minuta de Resolução sobre a isenção de RRT para Assistência 

Técnica; 

2. Proposta de Encaminhamento INTRANET e Sistema de TI – proposta realizada pelo 

CAU/SC, que está desenvolvendo uma Intranet com o código aberto, para que possa ser 

utilizado e customizado pelos CAU/UF; 

3. Proposta de Encaminhamento Dívida Ativa – Apresentada pela Chefe da Assessoria 

Jurídica do CAU/RJ, o novo entendimento jurisprudencial do STJ, acerca do prazo 

prescricional ( cinco anos) para a cobrança da dívida ativa, que começa a fluir apenas quando 

do somatório do valor mínimo necessário à propositura da ação judicial;  

4. Proposta de Encaminhamento Multas - A recomendação é que o CAU/BR estabeleça uma 

resolução específica para tratar das multas; 

5. Proposta de Encaminhamento Flexibilização das metas financeiras – Foi pontuada a 

questão da exclusão do relatório quadrimestral e inclusão das informações gerenciais no 

relatório trimestral, mantendo o prazo de 60 dias; 

6. Proposta de Encaminhamento RRT Funcionário Público – Apresentada pelo Vice Luis 

Valverde. O Coordenador comentou que a Gerente Carolina Mamede fez uma série de críticas 

ao SICCAU, informando que para que possamos fazer essa cobrança, esse acompanhamento 

será necessário fazer mudanças no sistema que permita caracterizar que o arquiteto está no 

serviço público. 

O Ofício enviado ao CAU/BR contendo estas propostas está anexado à esta súmula. 

7.  Assuntos de interesse Geral 

Não houve. 

8. Encerramento 

 
Não havendo nada mais a ser tratado, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do 

CAU/RJ dá por encerrada a presente reunião às 18:05 horas. 

Assina abaixo o Coordenador da Comissão, presente na Reunião Ordinária 004/2017, que considera 

a presente Súmula aprovada em seu inteiro teor. 

Antônio Augusto Veríssimo -  ______________________________________________________ 

_______________________________________FIM_____________________________________ 


