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Despacho nº 445/2021 Brasília, 09 de novembro de 2021. 

 

Processo: 1066127/2020 

De: Comissão de Monitoramento e Avaliação  

Para: Gerência Geral 

Assunto: Prestação de contas de patrocínio do CAU/DF concedido ao IAB 

 

 

 

 

 

 

Senhor Gerente Geral, 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) diante objetivo 

estratégico pressagiado no Plano de Ação CAU/DF - exercício 2020 - por meio de concessão 

de patrocínio a eventos com essas prerrogativas, conforme as disposições da política de 

patrocínio do Conselho constantes na Portaria CAU/DF nº 15, de 28 de outubro de 2015 e 

no Edital de Chamada Pública CAU/DF nº 1/2020, em reunião da Comissão Temporária de 

Eventos no dia 11 de novembro de 2021, decidiu patrocinar por meio do Termo de Convênio 

CAU/DF nº 005/2020, com o valor de R$ 33.195,50 (trinta e três mil cento e noventa 

e cinco reais e cinquenta centavos), O objeto do presente Termo de Convênio de Patrocínio é a 

execução do projeto denominado "IAB 60 anos e Brasília 60 anos: arquitetura e urbanismo para 

uma Brasílla : metropolitana", visando à consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco e que envolve a transferência de recursos financeiros à patrocinada, conforme 

especificações constantes na proposta e no Plano de Trabalho aprovados pelo CAU/DF. 

 

 

 

 

1. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

Resumo: O relatório do evento intitulado "IAB 60 anos e Brasília 60 anos: arquitetura e 

urbanismo para uma Brasília: metropolitana" detalhou atividades realizadas: diagnóstico 

completo das condições do acervo e elaborar um plano de ação arquivístico disponível no 

https://drive.google.com/file/d/1AsOagpAR3zomOEZQPGkd5PNN2qrTAaX/view?usp=shari 

ng, 2º Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura - Espaço e Pandemia, conforme prestação de 

contas. As atividades foram executadas conforme plano de ação exceto as atividades do plano 

de comunicação devido ao estado de calamidade vivenciado no país motivado pela pandemia 

do COVID – 19, o valor destinado a essa atividade será devolvido ao CAU/DF - conforme 

descrição financeira abaixo. 
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2. RELATÓRIO ANALÍTICO-FINANCEIRO 

 

 
 

Por todo o exposto essa comissão de monitoramento e avaliação, s.m.j., entende que restam 

cumpridos todos os requisitos necessários para aprovação da prestação de contas apresentada 

pelo INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – IAB, com a ressalva da devolução do 

valor não utilizado no montante de R$9.244,07 (nove mil duzentos e quarenta e quatro reais e 

sete centavos). O prazo para devolução do valor é de 10 dias contados do recebimento desse 

despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÁVIA FERNANDES QUEIROZ                            

Contadora do CAU/DF      

 

 

 

 

 

 

LARISSA DE AGUIAR CAYRES 

Conselheira do CAU/DF 

 

 

 

 

ANGELINA NARDELLI QUAGLIA BERÇOTT  

Conselheira do CAU/DF 
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