
Sinal-DF

De: Daniel Tavares de Castro <daniel.tavares@bcb.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de abril de 2019 17:22
Para: Sinal-DF
Cc: Frederico Cardoso Bandeira
Assunto: RES: Relatório de execução orçamentária e financeira de 2018

Prezados, 

Analisando as contas do Sinal horizontalmente ano contra ano (2017 x 2018), considerando a planilha de 
execução orçamentária mensal e o “Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 2018” 
(“relatório”), identificamos alguns pontos para os quais gostaríamos de explicações adicionais, de 
preferência até o final do expediente do dia 10/04/2019: 

- Decréscimo relevante na conta Rendimentos de Aplicações Financeiras (queda de 70 mil)
O relatório menciona a queda da Selic como principal justificativa, mas 

gostaríamos de saber se há medidas previstas em relação a essa questão.  
- Elevação relevante nas contas de PESSOAL, com destaque para

-- salários, assistência médica, VR, VT e previdência (adicional de 61 mil) 
O relatório menciona que reajustes e aposentadorias foram responsáveis pelo 

aumento, mas gostaríamos que fosse apresentados números mais detalhados, abertos por conta. 
- Elevação nas contas de FUNCIONAMENTO, com destaque para

-- viagens (adicional de 9 mil) 
O relatório não menciona causa para o aumento. 

-- representações e homenagens (adicional de 4 mil) 
O relatório não menciona causa para o aumento. 

Além disso, merecem destaque a redução de despesas (-3%) e o superávit operacional em 2018 (64 mil), 
após déficit de 2017 (-2 mil). A queda nas receitas não operacionais (-70  mil), por outro lado, merece 
atenção. Por fim, sugerimos que a contratação de um projeto de revitalização da sede do Sinal DF 
mencionada no relatório seja reavaliada após a eleição e à luz do cenário de queda no número de filiados 
observada no último ano. 

Atenciosamente, 
Daniel Tavares 
Frederico Bandeira 



Sinal-DF

De: Daniel Tavares de Castro <daniel.tavares@bcb.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 16 de abril de 2019 10:39
Para: Sinal-DF
Cc: Frederico Cardoso Bandeira; Daniel Gersten Reiss
Assunto: RES: Relatório de execução orçamentária e financeira de 2018

Prezada Hellen, 

Agradecemos pelo envio dos esclarecimentos e informações adicionais, mas ainda gostaríamos de receber os 
seguintes itens: 
‐ Uma planilha de gastos mensais com cada um dos funcionários no ano de 2018; 
‐ O contrato de adesão do Sinal ao Legis Club e, se houver, notas fiscais ou recibos dos pagamentos realizados; e 
‐ Certidões de “nada consta” trabalhista e tributária. 

Além disso, fazemos as seguintes sugestões: 
‐ Avaliar a restrição de participação em treinamentos externos a um número máximo de pessoas (por exemplo, a 
dois Diretores por evento), de modo a viabilizar a multiplicação interna do teor dos treinamentos assistidos e a 
possibilitar o acesso a mais oportunidades de treinamento (considerando a escassez de recursos financeiros 
disponíveis para contratação de treinamentos); 
‐ Adotar medidas de transparência, como a retificação do “Relatório da Execução Orçamentária e Financeira de 
2018” e a inserção de explicações de estouros de orçamento nos e‐mails de “Demonstrativo Financeiro Mensal” 
(anexo), incluindo, por exemplo, justificativa para o aumento dos gastos de viagem e a decisão de pagamento do 
plano de saúde para a funcionária licenciada. 

Atenciosamente, 
CF‐DF 
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