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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e
símbolos 

 
CAU/BR - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 
CAU/UF  -  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO  DAS  UNIDADES  DA
FEDERAÇÃO 
SICCAU  -  SISTEMA  DE  COMUNICAÇÃO  DO  CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E
URBANISMO 
COA - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
CED - COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA 
CPFi - COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
CEF - COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO 
CEP - COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
CPP - COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL 
CPUA - COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
CEAU - COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS ARQUITETOS E
URBANISTAS DO CAU/BR  
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Introdução 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país. Uma conquista
histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão.

Autarquias  dotadas de personalidade jurídica de direito  público,  o  CAU possui  a  função de
“orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º  do Art.  24º  da Lei
12.378/2010.
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na  condição  de  Conselho  de  Fiscalização  do  Exercício  Profissional,  o  CAU/BR  elaborou

seu Relatório de Gestão, conforme estrutura geral de conteúdos definidos  no Anexo II à DN/TCU nº
146/2015, aplicável aos Conselhos, estrutura de conteúdos constante do Anexo Único da Portaria-TCU
nº 321/2015, bem como, em conformidade às considerações e orientações disponíveis no sistema de
apresentação o relatório de gestão ao TCU, o e-Contas.

Principais realizações da gestão no exercício
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR tem por missão e visão "Promover a

Arquitetura e Urbanismo para Todos" e "Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das
boas práticas da Aruitetura e Urbanismo".

Neste sentido, a gestão do CAU/BR implementou suas ações de forma planejada e estruturada com
o  envolvimento  de  toda  sua  estrutura,  por  meio  de  suas  unidades  organizacionais  voltadas  às
atividades-fim do Conselho, compostas de Comissões, Colegiado de Entidades e equipes de apoio
técnico, bem como de suas unidades administrativas, compostas pela Presidência e Conselho Diretor,
Comissões, Gerências, Assessorias e Colegiados de Governança.

Destacamos a seguir as principais realizações no exercício de 2015, pertinentes aos objetivos
finalísticos da Instituição, por maio de suas Comissões organizacionais.

Comissão de Ensino e Formação - CEF

-  Operacionalização  do cadastro  nacional  das  instituições  de  ensino  em uma ação  conjunta
CAU/BR e CAU/UFs.

- Viabilização técnica de execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o
CAU/BR e a ABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. Fruto deste
convênio,  a  ABEA operacionalizou  o  Acordo  de  Cooperação  Técnica  firmado  entre  CAU  e
SERES/MEC e obteve dados relevantes para subsidiar ações mais eficazes da CEF junto ao MEC.

-  Participações em diversos eventos relevantes,  tais  como a reunião do Conselheiro Federal
Representante das IES com a Universidade Positivo para informações sobre o UNASUR - programa
de acreditação de cursos de arquitetura em implementação dentre os países membros do MERCOSUL
e  a realização  da  4ª  reunião  extraordinária  da  CEF  paralelamente  ao  XXXIV  ENSEA -
 Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo e XVIII CONABEA - Congresso da
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo de 2015.

Comissão de Ética e Disciplina - CED

-  Realização  de Seminários  Regionais em São Paulo/SP,  Natal/RN, Goiânia/GO, Belém/PA
e Florianópolis/SC, bem como dois Seminários Técnicos envolvendo as assessorias jurídicas e técnicas
das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF em Brasília/DF.

Comissão de Exercício Profissional - CEP

- Realização de Encontros Temáticos em Brasília/DF e de Seminários Regionais, de capacitação
dos conselheiros das Comissões de Exercício Profissional dos CAU/UF e dos gerentes técnicos e de
fiscalização desses conselhos.
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Comissão de Planejamento e Finanças - CPFi

- Visando construir cultura organizacional adequada à estratégia do CAU/BR e dotar o conselho de
procedimentos administrativos modernos, e em níveis de excelência, a CPFi elaborou, analisou e
aprimorou atos e processos, além de realizar ações de representação para tratar de assuntos inerentes às
normas necessárias ao pleno funcionamento do conselho e dos seus procedimentos nos campos do
planejamento de finanças, bem como subsidiar o Plenário para a homologação das prestações de
contas dos CAU/UF.

- Realização do Encontro com os Coordenadores da CPFi, em Brasília, com a participação de 26
CAU/UF,  nivelando  conhecimento  e  divulgação  das  ações  do  CAU  e  esclarecimentos  aos
coordenadores das comissões de finanças estaduais quanto aos processos de prestação de contas.

Comissão de Organização e Administração - COA

- Realização de reuniões técnicas voltadas à homologação dos regimentos internos dos CAU/UF,
resultando em deliberações para subsidiar a homologação, pelo Plenário, dos regimentos internos dos
CAU/UF, sendo homologados os regimentos internos do CAU/AL, CAU/DF e do CAU/MS, bem
como as alterações no regimento do CAU/SC.

- Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias, resultando em propostas de normativos,
orientações administrativas, acompanhamento de ações administrativas do CAU/BR.

- Elaboração de minutas de resoluções dispondo sobre as competências e composição da Comissão
Eleitoral Nacional - CEN e sobre os procedimentos para aprovação de atos administrativos.

- Realização de seminários em Brasília proporcionando o nivelamento de conhecimento entre os
novos conselheiros e assessores jurídicos sobre procedimentos administrativos e funcionamento da
COA e a  disseminação da cartilha do conselheiro.

Comissão de Relações Internacionais - CRI

- Realização de diversas reuniões ordinárias com participação de membros do Comitê de Educação
da União Internacional de Arquitetos - UIA, além de participações em encontros, reuniões e acordos
internacionais.

- Realização de reuniões técnicas resultando, dentre outros, no desenvolvimento de protótipo de
portal da área de arquitetura para registro temporário, juntamente à Assessoria da Comunicação do
CAU/BR, cujo portal deverá entrar em funcionamento no início de 2016.

- Participação em reuniões com o Ministério da Relações Exteriores - MRE; com o MRE e AsBEA
- Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura; com o MRE e demais entidades sobre a OCDE
- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a restritividade no processo de
serviços; e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, ApexBrasil
e AsBEA.

Comissão de Política Urbana e Ambiental - CPUA

-  Realização  de  reuniões  ordinárias  em  Brasília/DF  e extraordinárias  em  Rio  Branco/AC,
Goiânia/GO, Rio de Janeiro/RJ e Belo Horizonte/MG.

- Participação em eventos relevantes de política urbana e ambiental, como o III Encontro dos
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, a Conferência Internacional Cidades Sustentáveis e o
Seminário Internacional de Planejamento Metropolitano: Governança, Ordenamento Territorial e
Serviços Metropolitanos em Debate.

- Emissão de diversos pareceres sobre rojetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.

- Criação de mais 6 Comissões de Política Urbana e Ambiental nos CAU/UFs nos estados do Acre,
Goiás, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro.
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Comissão de Política Profissional - CPP

-  Realização  de  reuniões  ordinárias para  condução  dos  trabalhos  e  seminários  de  Políticas
Profissionais  em Maceió/AL e  Curitiba/PR,  além de  visitas  técnicas  com base  da  temática  de
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social.

Comissão Eleitoral Nacional - CEN

- Realização de reuniões ordinárias com o foco na revisão do Regulamento Eleitoral do CAU,
promovendo consulta aos CAU/UF a respeito da Resolução CAU/BR nº 81, que trata do Regulamento
Eleitoral para as Eleições de Conselheiros e respectivos Suplentes do CAU/BR e dos CAU/UFs.

- Realização da reunião de debate sobre o Regulamento Eleitoral do CAU em Brasília/DF.

Colegiado das Entidades dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU

- Realização do Seminário Internacional sobre Concursos Públicos de Projetos de Arquitetura e
Urbanismo em São Paulo/SP.

- Realização de reuniões ordinárias em Salvador/BA, Manaus/AM, São Paulo/SP e Brasília/DF
tratando de propostas,  projetos,  sugestões e diretrizes encaminhadas ao CAU/BR contemplando
contribuições  e  orientações  das  entidades  de  Arquitetura  e  Urbanismo nos  campos do ensino e
formação e do exercício profissional.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, de acordo com os limites aprovados no plano

de ação,  não foram atendidos nos limites  de Atendimento,  dosTrês Objetivos Estratégicos e  de
Capacitação, conforme os aspectos a seguir.

Atendimento -   A diferença  entre  o  previsto  e  o  executado  ficou  em 0,5  ponto  percentual,
considerado dentro dos patamares aceitáveis.

Três Objetivos Estratégicos - Impactou no resultado a não realização das reuniões com a Ordem
dos  Arquitectos  de  Portugal  -  OA/PT,  entretanto,  a  CRI-CAU/BR  desenvolveu  uma  série  de
levantamentos acerca do acordo para subsidiar as futuras discussões com Portugal. Além deste fato, as
reuniões  técnicas  relativas  a  esta  ação foram  realizadas  praticamente  sem  custos,  porém com
objetivo totalmente alcançado pelo desenvolvimento do protótipo do portal da área de arquitetura para
registro temporário.

Ainda neste quesito do Plano de Ação, dentre as iniciativas, o Projeto Imprensa não foi realizado
na totalidade por restrição orçamentária e o projeto Cadastramento das Instituições de Ensino e
registros de arquitetos e urbanistas foi realizado sem custos.

Não obstante  o  não atingimento  integral  do  plano de  ação,  a  diferença  entre  o  previsto  e  o
executado ficou em 0,7 ponto percentual, considerado dentro dos patamares aceitáveis.

Capacitação -  Os  treinamentos  e  a  capacitação  do  quadro  funcional  no  ano  de  2015  foi
satisfatório,  o  CAU/BR disponibilizou  valores  na  medida  que  os  cursos  e  treinamentos  foram
solicitados pelas unidades.

Outras informações úteis

8



3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/BR CNPJ 14.702.767/0001-77

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (61) 3204-9500

CÓDIGO CNAE 94.12-0-01

ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@caubr.gov.br

PÁGINA INTERNET www.caubr.gov.br

ENDEREÇO POSTAL SCS, QUADRA 2, BLOCO C, LOTE ED. SERRA DOURADA, SALAS 401 A 409

CIDADE Brasília UF DF

BAIRRO Setor Comercial Sul CEP 70.300-902

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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3.2 COMPETÊNCIAS 

 

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Finalidade

Segundo o artigo 24, § 1º, da Lei nº 12.378, de 31/12/2010, o CAU/BR e os CAUs têm como
função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela
fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo.

Competências

Em conformidade com o artigo 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, compete ao
CAU/BR, destacam-se as competências mais relevantes à atividade-fim do Conselho:

a) zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo;

b) adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs;

c) - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs;

c) firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;

d) julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs;

e) inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no
País;

f) criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;

g) deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e
orçamento;

h) manter relatórios públicos de suas atividades;

i) representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratem de
questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo;

j) aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;

Informações adicionais
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3.3 NORMAS 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 - Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras
providências. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
Resoluções do CAU/BR:

Resolução n° 33, de 06/09/2012 - Aprova o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.

Resolução n° 78, de 11/04/2014 - Altera a Resolução CAU/BR n° 33, de 2012, publicada no
Diário Oficial da União, Edição n° 186, Seção 1, de 25 de setembro de 2012, que adotou o Regimento
Geral do CAU/BR.

Resolução n° 5, de 15/12/2011 - Dispõe sobre a criação do Sistema de Informação e Comunicação
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) e dá outras providências.

Resolução n°  22,  de  04/05/2012 - Dispõe  sobre  a  fiscalização do  exercício  profissional  da
Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos
por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências.

Resolução  n°  47,  de  09/05/2013 - Dispõe  sobre  os  deslocamentos  a  serviço  no  âmbito  do
Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  (CAU/BR)  e  dos  Conselhos  de  Arquitetura  e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.

Resolução n° 60, de 07/11/2013 - Cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo (CSCCAU), compreendendo o CAU/BR e os CAU/UF, institui a Comissão
Temporária Gestora, e dá outras providências.

Resolução n° 61, de 07/11/2013 - Dispõe sobre a cobrança dos valores de anuidades devidas aos
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras
providências.

Resolução n°  71,  de  24/012014 - Regulamenta  o  compartilhamento,  entre  o  CAU/BR e  os
CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e dá outras providências.

Resolução N° 92,  de 10/10/2014 - Regulamenta o compartilhamento,  entre o CAU/BR e os
CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e dá outras providências.

Resolução N° 94, de 07/11/2014 - Regulamenta a concessão de apoio institucional pelo Conselho
de  Arquitetura  e  Urbanismo do  Brasil  (CAU/BR),  caracteriza  as  suas  modalidades  e  dá  outras
providências.

Resolução n° 96, de 04/12/2014  - Aprova os Planos de Ação e Orçamentos do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), contemplando os aportes financeiros do CAU/BR e dos
CAU/UF para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados
(CSC), todos referentes ao Exercício de 2015, e dá outras providências.

Resolução n° 97, de 05/12/2014 - Altera e consolida as normas de regulamentação do Fundo de
Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal
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(CAU/UF) e dá outras providências.

Resolução n° 99, de 09/01/2015 - Atualiza os valores de diárias, de auxílio deslocamento e dos
limites para reembolsos e indenizações no âmbito do CAU/BR e os valores limites a serem observados
pelos CAU/UF, para os deslocamentos a serviço de conselheiros e convidados, autoriza os presidentes
do  CAU/BR  e  dos  CAU/UF  a  regulamentarem  os  deslocamentos  a  serviço  de  empregados  e
prestadores de serviços, e dá outras providências.

Resolução n° 101, de 27/03/2015 - Dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá
outras providências.

Resolução n° 103, de 22/05/2015 - Aprova a Primeira Reformulação Orçamentária do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), do exercício de 2015, e dá outras providências.

Resolução n° 104, de 26/06/2015  - Dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos
administrativos do tipo resolução,  deliberação e proposta,  de competência do CAU, e dá outras
providências.

Resolução n° 106,  de 26/06/2015  - Regulamenta os ressarcimentos a serem concedidos aos
profissionais  arquitetos  e  urbanistas  e  às  pessoas  jurídicas  de valores  pagos indevidamente  aos
CAU/UF, e ainda das devoluções do CAU/BR aos CAU/UF de sua cota parte e dá outras providências.

Resolução n° 108,  de 28/08/2015  - Aprova a  Primeira  Reprogramação do Plano de Ação e
Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o exercício de 2015, e
dá outras providências.

 

Deliberações Plenárias do CAU/BR:

Deliberação Plenária n° 7, de 03/03/2012 - Dispõe sobre os procedimentos para funcionamento
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) dá outras providências.

Deliberação  Plenária  n°  10,  de  05/07/2012  - Institui  e  regulamenta  a  Ouvidoria  Geral  do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dá outras providências.

Deliberação Plenária n° 11, de 02/08/2012 - Define o organograma do CAU/BR e diretrizes para
a estrutura organizacional administrativa dos CAU/UF.

Deliberação Plenária n° 13, de 09/11/2012 - Altera e reorganiza o Quadro Provisório de Pessoal
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.

Deliberação Plenária n° 22,  de 06/09/2013 - Aprova o Quadro de Pessoal  do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.

Deliberação Plenária n° 31, de 06/06/2014 - Define limites para as delegações de atribuições a
serem firmadas pelo presidente do CAU/BR e dá outras providências.

Deliberação Plenária n° 38, de 09/10/2014 - Altera a Deliberação Plenária n° 22, de 2013, que
dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá
outras providências.

Deliberação Plenária n° 43, de 09/01/2015 - Aprova a composição das Comissões Ordinárias e
das Comissões Especiais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR), para o
exercício de 2015, e dá outras providências.

Deliberação  Plenária  DPOBR  n°  0039-02/2015,  de 26/02/2015  - Aprova  o  Manual  para
Elaboração de Atos Administrativos de Competência do CAU.Deliberação Plenária DPABR n°
0012-02/2015, de 27/02/2015 - Constitui o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio (CGFA) no
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âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no ano de 2015 e dá outras providências.

Deliberação Plenária DPOBR n° 0044-03/2015, de 23/07/2015 - Aprova o fechamento dos
balancetes do primeiro trimestre do CAU - exercício 2015.

Deliberação Plenária DPABR n° 0014-01/2015, 28/08/2015 - Altera a Deliberação Plenária n°
38, de 2014, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR).

 

Deliberação da Presidência, referendada pelo Plenário do CAU/BR:

Deliberação PRES n° 1,  de 16/01/2012 - Cria  empregos de livre  provimento no âmbito do
Quadro Provisório de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá
outras providências.

 

Portarias Normativas do CAU/BR:

Portaria Normativa n° 1, de 03/02/2012 - Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de
contas  de  suprimento  de  fundos  no âmbito  do Conselho de  Arquitetura  e  Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 3, de 02/04/2012 - Regulamenta a utilização, manutenção e guarda dos
computadores portáteis no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e dá
outras providências.

Portaria Normativa n° 6,  de 22/05/2012 -  Regulamenta  o  uso de Serviço Móvel  Pessoal  -
Telefonia Móvel Celular no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e
dá outras providências.

Portaria Normativa n° 16,  de 29/07/2013 - Regulamenta a  realização e a  compensação do
trabalho extraordinário pelos empregados do CAU/BR e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 20, de 28/02/2014 - Fixa, em conformidade com a Deliberação Plenária
CAU/BR n° 22, de 2013, normas complementares ao processo de admissão de pessoal efetivo e de
transição do Quadro Provisório de Pessoal para o Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 22, de 05/05/2014 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em conformidade com a Resolução CAU/BR n° 47, de 2013, os
procedimentos para autorização de deslocamentos a serviço e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 23, de 22/05/2014 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em conformidade com a Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965, o
pagamento da gratificação salarial instituída pela Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1962 – décimo
terceiro salário, e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 24, de 13/06/2014 - Delega, em conformidade com o Regimento Geral do
CAU/BR e com a Deliberação Plenária n° 31, de 6 de junho de 2014, atribuições aos agentes do
CAU/BR e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 27, de 01/09/2014 -  Altera a Portaria Normativa Nº 6, de 2012, que
regulamenta o uso de Serviço Móvel Pessoal - Telefonia Móvel Celular no âmbito do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 28, de 16/12/2014 - Regulamenta o benefício de auxílio alimentação aos
empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para o exercício de 2015 e
dá outras providências.
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Portaria Normativa n° 29, de 12/01/2015 - Reajusta as Tabelas de Remuneração do Quadro de
Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 30, de 12/01/2015 - Altera a Portaria Normativa Nº 6, de 2012, que
regulamenta o uso de Serviço Móvel Pessoal - Telefonia Móvel Celular no âmbito do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 31, de 12/01/2015 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e  Urbanismo do  Brasil  (CAU/BR),  as  regras  para  ocupação  de  emprego de  livre  provimento  e
demissão, por empregado ocupante de emprego de provimento efetivo, e em substituição temporária.

Portaria Normativa n° 32, de 31/03/2015 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR),  as  substituições temporárias  de pessoal  efetivo em razão de
afastamentos legais, por interesse da Administração e por interesse particular, e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 33, de 17/04/2015 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), as regras para substituição interna de funções.

Portaria Normativa n° 34, de 07/05/2015 - Altera a Portaria Normativa nº 28, de 16 de dezembro
de  2014,  que  regulamenta  o  benefício  de  auxílio  alimentação  aos  empregados  do  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para o exercício de 2015, e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 35, de 07/05/2015 - Institui e regulamenta, no âmbito do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o Regime de Dedicação Exclusiva Especial (RDE) e
o Regime de Dedicação Cumulativa (RDC), e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 36, de 07/05/2015 - Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR ), em conformidade com a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, o
pagamento, no exercício de 2015, da gratificação salarial instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de
1962 – décimo terceiro salário, e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 38, de 01/07/2015 - Altera a Portaria Normativa nº 31, de 12 de janeiro de
2015, e dá outras providências.

Portaria Normativa n° 39, de 22/10/2015 - Altera a Portaria Normativa nº 35, de 7 de maio de
2015, e dá outras providências.

Portaria Normativa nº 40, de 23/10/2015 - Altera a Portaria Normativa nº 22, de 17 de abril de
2015, e dá outras providências.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
D e l i b e r a ç ã o  P l e n á r i a  n °  1 6 ,  d e  0 5 / 1 2 / 2 0 1 2  -

 Aprova o Manual de Fiscalização do Exercício da Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências.

Deliberação  Plenária  DPOBR  n°  0039-02/2015,  de 26/02/2015  - Aprova  o  Manual  para
Elaboração de Atos Administrativos de Competência do CAU.

Informações adicionais

www.caubr.gov.br
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3.4 HISTÓRICO 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país, e fundados em
15 de dezembro de 2011, após meio século de luta da categoria por um conselho uniprofissional e que
defendesse os interesses da profissão. Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior
autonomia e representatividade para a profissão. 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) é composto pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil  (CAU/BR) e por 27 Conselhos de Arquitetura das Unidades da Federação
(CAU/UF) e se orientam pelos seguintes princípios: 

Missão - Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos. 
Visão - Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas em Arquitetura e

Urbanismo. 
Perspectiva - Impactar significativamente o planejamento e gestão do território e valorizar a

Arquitetura e o Urbanismo.  

 

15



3.5 ORGANOGRAMA 

 

 

 

ANEXO I - Gestão_TCU_Descrição_Cargos_2015.pdf - Vide anexo do tópico 3.5 na sessão 11
ANEXO II - ORGANOGRAMA_CAUBR.pdf - Vide anexo do tópico 3.5 na sessão 11
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As informações referentes ao Planejamento Organizacional estão descritos no subitem 4.1.1.  
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

ANEXO XI - Planejamento Estratégico do CAU/BR - Vide anexo do tópico 4.1.1 na sessão 11
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país. Uma conquista
histórica para a categoria, que significa maior autonomia e representatividade para a profissão.
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a função de
“orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º  do Art.  24º  da Lei
12.378/2010).

Missão/Finalidade institucional
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.

Competências Legais
Art. 28.  Compete ao CAU/BR de acordo com a Lei 12.378/2010: 

I - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo;
 

II - editar, alterar o Regimento Geral, o Código de Ética, as Normas Eleitorais e os provimentos
que julgar necessários; 

III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular dos CAUs;  

IV - intervir nos CAUs quando constatada violação desta Lei ou do Regimento Geral;

V - homologar os regimentos internos e as prestações de contas dos CAUs;

VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável;  

VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de sua propriedade;  

VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CAUs;  

IX - inscrever empresas ou profissionais estrangeiros de arquitetura e urbanismo sem domicílio no
País;  

X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;  

XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de trabalho e
orçamento;  

XII - manter relatórios públicos de suas atividades; 

XIII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos federais que tratem
de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo; 

XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e urbanistas;  

XV - contratar empresa de auditoria para auditar o CAU/BR e os CAUs, conforme dispuser o
Regimento Geral.
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Análise crítica
O CAU/BR está cumprindo com sua finalidade prevista no Regimento Geral "Art. 1° O Conselho

de Arquitetura  e  Urbanismo do Brasil  (CAU/BR) é  autarquia  federal  uniprofissional  dotada de
personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, com sede e foro na
Cidade de Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo o território nacional, criado para cumprir sua
finalidade  de  instância  superior  de  orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  da  profissão  de
Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em
todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da profissão, visando a
melhoria da qualidade de vida, a defesa do meio ambiente e a preservação do patrimônio cultural do
País".
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4.2 RESULTADOS 

 

 

ANEXO III - Relatório de Gestão 2015 CAU/BR - Vide anexo do tópico 4.2 na sessão 11
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

Desempenho Orçamentário 2015 – O orçamento do CAU/BR importou em R$ 46.435.159,00,
demonstrando a seguinte execução: 

  

1 Conforme o artigo 30, inciso I, da Lei nº 12.378/2010, constituem os recursos do CAU/BR,
dentre  outras  receitas  próprias,  a  cota parte  de 20% da arrecadação dos CAU/UF de anuidades,
contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços. Tal repasse à conta bancária do CAU/BR ocorre de
forma automática no ato da arrecadação (boletos), mediante convênio de cobrança compartilhada com
a instituição bancária. 

2  O superávit anterior não se trata de receita, incorporando o grupo apenas para o equilíbrio
orçamentário. 

Ressarcimento  de  Compartilhamento  CSC  –  R$  6.219.318,32  –  Tratam-se  de  despesas
realizadas pelo CAU/BR relativas ao Centro de Serviços Compartilhados (CSC-CAU) na área de
Tecnologia da Informação, ressarcidas pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal (CAU/UF) nas proporções previstas pelo artigo 9º, da Resolução CAU/BR nº 92/2014.
Tais ressarcimentos representaram 18,87% da receita total do CAU/BR. 

 

Especificação Orçado Realizado Realizado/
Orçado

Rubrica/
Grupo

RECEITA 46.435.159,00 32.963.025,97 1 100,00%
Receita Corrente 34.824.043,00 32.963.025,97 94,66% 100,00%
Cota Parte1 25.724.623,00 23.911.975,05 92,95% 72,54%
Expedições de Carteiras 623.349,00 576.687,46 92,51% 1,75%
Receitas Financeiras 2.112.814,00 2.090.605,98 98,95% 6,34%
Restituições Postagem Carteiras
e outras 150.000,00 164.439,16 109,63% 0,50%

R e s s a r c i m e n t o  d e
Compartilhamento CSC 6.213.257,00 6.219.318,32 100,10% 18,87%

Receita de Capital 11.611.116,00 2 2 2
Superávit  Financeiro Exercício
Anterior 11.611.116,00 2 2 2

DESPESA 46.435.159,00 32.119.365,50 69,17% 100,00%
Despesa Corrente 34.823.043,00 30.030.188,13 86,24% 93,50%
Pessoal e Encargos 13.899.408,16 12.596.745,75 90,63% 39,22%
Material de Consumo 107.723,87 79.704,36 73,99% 0,25%
Serviços de Terceiros 18.039.173,57 14.777.901,68 81,92% 46,01%
Taxas Bancárias e Outras 564.485,87 455.738,81 80,74% 1,42%
D e s p e s a s  d e  E x e r c í c i o s
Anteriores 18.117,03 18.117,03 100,00% 0,06%

Fundo de Apoio 904.338,00 904.338,00 100,00% 2,82%
Convênios de Patrocínio 1.161.646,00 1.069.492,00 92,07% 3,33%
Fundo de Reserva CSC 128.150,50 128.150,50 100,00% 0,40%
Despesa de Capital 11.144.116,00 2.089.177,37 18,75% 6,50%
Equipamentos  e  Mater ia is
Permanentes 3.753.116,00 2.089.177,37 55,67% 6,50%

Aquisições de Imóveis 7.391.000,00 0,00 0,00% 0,00%
Superávit orçamentário 843.660,47   
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Superávit Financeiro Exercício Anterior – R$ 11.611.116,00 – A utilização deste superávit para
o equilíbrio orçamentário encontra-se prevista no artigo 43, § 1º, I, da lei nº 4.320/64, representados
pela diferença entre os totais  do Ativo Circulante e do Passivo Circulante ao final  do exercício
anterior,  de 2014 (§ 2º do artigo citado), o qual importava em R$ 13.823.198,77. A previsão de
utilização do referido superávit foi aportada a Despesas de Capital, em conformidade ao item 3.5 das
Diretrizes Orçamentárias do CAU para 2015. 

Despesas com pessoal e encargos – R$ 12.596.745,75 – Corresponderam a 39,22% da
despesa  total.  Com  relação  ao  cumprimento  do  item  3.5  das  diretrizes  orçamentárias
estipuladas pelo CAU/BR para 2015, o referido montante, deduzidas as despesas com diárias a
funcionários  (R$ 373.738,62)  e  com rescisões  trabalhistas  (R$ 533.187,78),  representou
35,46% da receita arrecadada, abaixo do limite de 55% previsto na diretriz. 

Despesa com Fundo de Apoio – R$ 904.338,00 – O Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) tem formação prevista na
Resolução CAU/BR nº 27/2012, consolidada pela Resolução CAU/BR nº 97/2014. O artigo 2º, § 1º, II,
da referida Resolução, prevê aportes mensais por parte do CAU/BR e de cada CAU/UF, cujo montante
despendido em 2015 pelo CAU/BR, de R$ 904.338,00, representou 2,82% da despesa total.  

23



4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 

Análise crítica 
  

1)    A Receita Corrente prevista no exercício de 2015 foi no valor de R$ 32.278.775,00 (trinta e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil,
setecentos e setenta e cinco centavos). Durante o exercício houve a necessidade de fazer a reformulação orçamentária e a Receita
Corrente de 2015 passou para R$ 34.824.043,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e vinte e quatro mil e quarenta e três centavos), ou
seja, houve um aumento no valor de R$ 2.545.268,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e oito
centavos), correspondente a 7,89%. 

2)    A Receita de Capital prevista para 2015 foi de R$ 7.154.721,00 (sete milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e um mil
reais). Durante o exercício houve a necessidade de se proceder a reformulação orçamentária e a Receita de Capital passou para R$
11.611.116,00 (onze milhões, seiscentos e onze mil e cento e dezesseis reais), ou seja, houve um aumento no valor de R$ 4.456.395,00
(quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais), correspondente a 62,29%. 

3)    A Proposta Orçamentária ao final do exercício de 2015 foi de R$ 46.435.159,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil,
cento e cinquenta e nove reais). 

4)    As dotações orçamentárias de cada ação estão demonstradas no Orçamento Anual. As movimentações ocorridas no exercício de cada
rubrica estão detalhadas no demonstrativo; 

5)    A Proposta Orçamentária de 2015 teve um aumento de R$ 13.834.042,00 (treze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e quarenta e dois
centavos) em relação ao valor previsto em 2014, conforme evidenciado no demonstrativo do Orçamento Anual. 

6)    A despesa realizada no exercício de 2015 atingiu o valor de R$ 30.583.614,25 (trinta milhões, quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e
catorze reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 83,27% da Despesa Orçamentária prevista em R$ 34.823.043,00 e de 65,86% 
da Despesa Corrente prevista em R$ 46.435.159,00. 

7)    A receita arrecadada no exercício de 2015 atingiu o valor de R$ 32.963.025,97, correspondente a 70,99% da Receita Orçamentária
prevista em R$ 46.435.159,00 e de 94,66% da Receita Corrente prevista em R$ 34.824.043,00.  
 

 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

 Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR 29.334.427,00 39.433.496,00 4.618.346,00 8.316.519,80 1.351.656,00 1.314.856,80 32.601.117,00 46.435.159,00
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6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 26.487.586,00 32.278.775,00 3.184.477,00 3.860.124,80 1.351.656,00 1.314.856,80 28.320.407,00 34.824.043,00

6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE 18.921.249,00 23.247.755,00 1.620.966,00 2.510.073,80 1.656,00 33.205,80 20.540.559,00 25.724.623,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 0,00 1.905.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.281.651,00 800.000,00 623.349,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

0,00 1.905.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.281.651,00 800.000,00 623.349,00

6.2.1.1.1.06 -
FINANCEIRAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 112.814,00 350.000,00 0,00 1.650.000,00 2.112.814,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 112.814,00 350.000,00 0,00 1.650.000,00 2.112.814,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 112.814,00 350.000,00 0,00 1.650.000,00 2.112.814,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 5.566.337,00 5.126.020,00 763.511,00 1.237.237,00 1.000.000,00 0,00 5.329.848,00 6.363.257,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

0,00 0,00 532.450,00 150.000,00 0,00 0,00 532.450,00 150.000,00

6.2.1.1.1.08.05 - RECEITA
DE RESSARCIMENTO 5.566.337,00 5.126.020,00 231.061,00 1.087.237,00 1.000.000,00 0,00 4.797.398,00 6.213.257,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 2.846.841,00 7.154.721,00 1.433.869,00 4.456.395,00 0,00 0,00 4.280.710,00 11.611.116,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 2.846.841,00 7.154.721,00 1.433.869,00 4.456.395,00 0,00 0,00 4.280.710,00 11.611.116,00

6.2.1.1.2.05.01 -
SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE

2.846.841,00 7.154.721,00 1.433.869,00 4.456.395,00 0,00 0,00 4.280.710,00 11.611.116,00

6.2.2.1 -
DISPONIBILIDADES DE
CREDITO

29.334.427,00 39.433.496,00 16.562.030,07 14.489.476,20 13.295.340,07 7.487.813,20 32.601.117,00 46.435.159,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA
DESPESA

29.334.427,00 39.433.496,00 16.562.030,07 14.489.476,20 13.295.340,07 7.487.813,20 32.601.117,00 46.435.159,00
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6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 26.487.586,00 32.278.775,00 14.514.575,43 7.910.409,42 11.758.357,05 5.366.141,42 29.243.804,38 34.823.043,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 11.118.494,00 13.981.226,48 5.040.899,27 847.024,30 4.692.980,90 928.842,62 11.466.412,37 13.899.408,16

6.2.2.1.1.01.01.01 -
PESSOAL E ENCARGOS 10.730.674,00 13.280.004,04 4.598.388,27 515.311,10 4.451.012,71 603.322,64 10.878.049,56 13.191.992,50

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO
PESSOAL

7.690.489,25 9.208.227,05 3.398.559,46 368.693,49 3.298.447,93 475.868,20 7.790.600,78 9.101.052,34

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 2.369.369,55 2.859.107,87 981.207,71 89.915,87 919.716,59 89.490,06 2.430.860,67 2.859.533,68

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 670.815,20 1.212.669,12 218.621,10 56.701,74 232.848,19 37.964,38 656.588,11 1.231.406,48

6.2.2.1.1.01.01.02 -
DIÁRIAS 387.820,00 701.222,44 442.511,00 331.713,20 241.968,19 325.519,98 588.362,81 707.415,66

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 156.862,00 123.750,00 29.003,50 88.909,90 85.925,15 104.936,03 99.940,35 107.723,87

6.2.2.1.1.01.02.01 -
MATERIAL DE CONSUMO 156.862,00 123.750,00 29.003,50 88.909,90 85.925,15 104.936,03 99.940,35 107.723,87

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

2.574.418,00 3.314.137,60 1.061.865,46 849.377,54 538.070,25 661.392,03 3.098.213,21 3.502.123,11

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

65.700,00 92.000,00 62.268,92 250.615,33 45.602,76 81.760,51 82.366,16 260.854,82

6.2.2.1.1.01.03.02 -
DIÁRIAS 2.508.718,00 3.222.137,60 999.596,54 598.762,21 492.467,49 579.631,52 3.015.847,05 3.241.268,29

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

10.967.800,00 12.540.523,22 7.376.579,40 5.396.104,48 6.437.750,41 3.399.577,24 11.906.628,99 14.537.050,46

6.2.2.1.1.01.04.01 -
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

1.848.602,16 1.451.185,00 156.661,98 924.134,30 752.471,79 491.524,79 1.252.792,35 1.883.794,51

6.2.2.1.1.01.04.02 -
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

1.963.860,00 1.910.930,00 624.922,11 1.103.563,87 265.886,94 212.353,09 2.322.895,17 2.802.140,78

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO 2.455.147,00 2.373.752,00 3.445.426,25 1.378.351,92 2.838.290,89 237.793,57 3.062.282,36 3.514.310,35
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SISTEMAS
INFORMATIZADOS

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS PRESTADOS 2.347.649,84 3.014.461,72 2.156.640,51 1.346.355,52 2.026.748,65 1.308.725,42 2.477.541,70 3.052.091,82

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 2.352.541,00 3.790.194,50 992.928,55 643.698,87 554.352,14 1.149.180,37 2.791.117,41 3.284.713,00

6.2.2.1.1.01.05 -
ENCARGOS DIVERSOS 514.194,00 684.463,70 104.299,19 8.599,17 0,00 128.577,00 618.493,19 564.485,87

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 514.194,00 684.463,70 104.299,19 8.599,17 0,00 128.577,00 618.493,19 564.485,87

6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS
DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 18.117,03 0,00 0,00 0,00 18.117,03

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

1.155.818,00 1.634.674,00 901.928,61 702.277,00 3.630,34 142.816,50 2.054.116,27 2.194.134,50

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO
DE APOIO FINANCEIRO
AOS CAU-UF

655.818,00 904.338,00 163.474,00 128.150,50 0,00 128.150,50 819.292,00 904.338,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS,
CONTRATOS E
PATROCÍNIO

500.000,00 730.336,00 738.454,61 445.976,00 3.630,34 14.666,00 1.234.824,27 1.161.646,00

6.2.2.1.1.01.07.03 - FUNDO
DE RESERVA DO CSC 0,00 0,00 0,00 128.150,50 0,00 0,00 0,00 128.150,50

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

2.846.841,00 6.689.766,00 2.047.454,64 6.276.021,78 1.536.983,02 1.821.671,78 3.357.312,62 11.144.116,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 2.846.841,00 6.689.766,00 2.047.454,64 6.276.021,78 1.536.983,02 1.821.671,78 3.357.312,62 11.144.116,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES

2.846.841,00 3.689.766,00 2.047.454,64 1.730.671,78 1.536.983,02 1.667.321,78 3.357.312,62 3.753.116,00

6.2.2.1.1.02.01.04 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 3.000.000,00 0,00 4.545.350,00 0,00 154.350,00 0,00 7.391.000,00

6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO
ADICIONAL POR FONTE 0,00 464.955,00 0,00 303.045,00 0,00 300.000,00 0,00 468.000,00
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TOTAIS: 29.334.427,00 39.433.496,00 4.618.346,00 8.316.519,80 1.351.656,00 1.314.856,80 32.601.117,00 46.435.159,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Introdução à execução transferências de recursos
No exercício  de  2015,  foram publicados os  seguintes  editais  para  celebração  de  convênios

relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo:

Edital de Chamada Pública nº 01/2015

Objeto - Seleção  de  projetos  a  serem  apoiados  pelo  CAU/BR  na  modalidade  de  Apoio  à
Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS), conforme as disposições da Resolução
CAU/BR nº 94, de 7 de novembro de 2014, e do Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional nº
01/2015.

Edital de Chamada Pública nº 02/2015

Objeto - Seleção de projetos a serem apoiados pelo CAU/BR na modalidade Patrocínio Cultural,
conforme as disposições da Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de novembro de 2014, e do Edital de
Chamada Pública de Apoio Institucional nº 02/2015.

Além da celebração e execução parcial e/ou total de 12 convênios celebrados com as instituições
escolhidas mediante as duas chamadas públicas no exercício de 2015, firmou-se XX convênios de
cooperação técnica e financeira, bem como, execuções concluídas de convênios firmados em 2014
resultantes da Chamada Pública nº 1/2014.

Todos  os  convênios  f i rmados  anualmente,  mediante  a  aprovação  de  projetos
encaminhados, são coordenados e  acompanhados  pela  Assessoria  de  Relações  Institucionais  e
Parlamentares do CAU/BR, no intuito de desenvolver as relações do CAU/BR com as entidades
nacionais  de  arquitetura  e  urbanismo,  em  questão  de  cooperação  mútua. O  montante  de
recursos empenhados  em  2015  para  a  consecução  dos  objetos  conveniados  importou  em  R$
1.069.492,00, do qual repassado no exercício, R$ 919.243,10, com objetos e valores envolvidos a
seguir relacionados.

ABAP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ARQUITETOS PAISAGISTAS

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas -
ABAP - Projeto 4º Congresso Internacional de
Arquitetura Paisagística

Convênio Adimple
nte

07/08/20
15

30/06/20
16

R$
50.000,00

R$
25.000,00

ABEA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início
Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

ABEA - Associação Brasileira de Ensino de
Arquitetura e Urbanismo - Acordo de Cooperação
Técnica firmado entre o MEC e o CAU/BR
(Plano de Trabalho de 16 de dezembro de 2014)

Termo de
cooperaçã
o

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
800.000,00

R$
200.336,00

ABEA ASSOC. BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Beneficiário Modalid
ade Situação Data

Início
Data
Términ

Valor
Total

Valor
Total
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o Pactuado Repassado

ABEA - Associação Brasileira de Ensino de
Arquitetura e Urbanismo - Projeto XXXIV-
Encontro Nacional Sobre o Ensino de Arquitetura e
Urbanismo (ENSEA) e XVIII Congresso da
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e
Urbanismo (CONABEA)

Convênio Adimple
nte

28/06/20
15

30/06/20
16

R$
30.000,00

R$
30.000,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início
Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - Filiação do CAU/BR na categoria de
Associado Mantenedor com acesso às normas da
coleção ABNT e MERCOSUL

Contrato
de repasse

Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
150.000,00

R$
112.500,00

ASSOCIAÇÃO  DOS  MORADORES  DOS  NÚCLEOS  HABITACIONAIS,  CORTIÇOS  E
MORADORES DE ALUGUEL DE BAIXA RENDA DA REGIÃO OESTE DE DIADEMA

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Associação dos Moradores dos Núcleos
Habitacionais, Cortiços e Moradores de Diadema -
Projeto CANHEMA II

Convênio Adimple
nte

03/08/20
15

02/08/20
16

R$
81.086,20

R$
81.086,20

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE CRUZ ALTA

Beneficiário Modalid
ade Situação Data

Início
Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Fundação Universidade de Cruz Alta - Projeto
Loteamento João de Barro Convênio Adimple

nte
07/08/20
15

30/06/201
6

R$
22.613,80

R$
11.306,90

INSTITUTO CAPACITANDO CENTRO DE ENSINO

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

INSTITUTO DE ARQUITETO DO BRASIL- DIREÇÃO NACIONAL (IAB/DN)

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Instituto de Arquitetos do Brasil - Direção Nacional
(IAB/DN) - Projeto realização do XXVII -
Congresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020 RIO

Convênio Adimple
nte

01/01/20
15

31/12/20
15

R$
2.000.000,
00

R$
352.056,00

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - AL

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de
Alagoas - Projeto Arquitetando o Desenvolvimento Convênio Adimple

nte
07/08/20
15

30/06/20
16

R$
26.300,00

R$
13.150,00
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da Gente 

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO CEARÁ

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do
Ceará - Projeto Escritório Modelo de Assistência
Técnica

Convênio Adimple
nte

07/08/20
15

30/06/20
16

R$
20.000,00

R$
10.000,00

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DF

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do
Distrito Federal - Projeto M.I.A - Mostra
Instantânea de Arquitetura

Convênio Adimple
nte

07/08/20
15

30/06/20
16

R$
7.900,00

R$
7.900,00

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - PB

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento da
Paraíba - Projeto Premiação IAB PB 2015 e Mostra
Paraibana de Arquitetura

Convênio Adimple
nte

07/08/20
15

30/06/20
16

R$
20.000,00

R$
20.000,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início
Data
Término

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Universidade Federal da Paraíba -
URBICENTROS V Convênio Adimple

nte
07/08/20
15 30/06/2016 R$

45.000,00
R$
27.000,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Beneficiário Modalida
de Situação Data

Início

Data
Términ
o

Valor
Total
Pactuado

Valor
Total
Repassado

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - VII
Seminário PROJETAR 2015: Seminário sobre
Ensino, Pesquisa e Prática em Projeto de
Arquitetura e Urbanismo 

Convênio Adimple
nte

07/08/20
15

30/06/20
16

R$
28.908,00

R$
28.908,00
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4.3.3 RECEITAS 

Análise crítica 
A Constituição da Receita do CAU BR, está definida no Artigo 30 da Lei nº 12.378/2010. 
  
O percentual de repasse da cota parte para o CAU BR é de 20%, prevista no inciso I do

Artigo 37 da Lei nº 12.378/2010. 
  
A Receita Arrecadada no exercício de 2015, atingiu o valor de R$ 32.963.025,97 (trinta e

dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, vinte e cinco reais e noventa e sete
centavos), que corresponde a 70,99% da Proposta Orçamentária de 2015, que é de R$
46.435.159,00 e de  94,66% da Receita Corrente que é de R$ 34.824.043,00. 

  
A principal fonte de Receita do CAU BR é a cota parte advinda do repasse dos

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados, conforme a Lei 12.378/2010, que
atingiu no exercício de 2015 o valor de R$ 23.911.975,05, correspondente a 72,54% da
Receita Arrecadada no exercício de 2015, que é de R$ 32.963.025,97. 

  
A Receita Arrecadada no exercício de 2015 teve um acréscimo no valor de R$

4.409.524,96 (quatro milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e
noventa e seis centavos), em relação ao exercício de 2014, correspondente a 15,44%.  
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Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 46.435.159,00 32.963.025,97 13.472.133,03

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 34.824.043,00 32.963.025,97 1.861.017,03

            6.2.1.2.1.03 - 6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE 25.724.623,00 23.911.975,05 1.812.647,95

              6.2.1.2.1.03.01 - 6.2.1.2.1.03.01 - CAU AC 45.388,00 44.046,49 1.341,51

              6.2.1.2.1.03.02 - 6.2.1.2.1.03.02 - CAU AL 272.077,20 244.067,72 28.009,48

              6.2.1.2.1.03.03 - 6.2.1.2.1.03.03 - CAU AM 183.986,80 170.175,70 13.811,10

              6.2.1.2.1.03.04 - 6.2.1.2.1.03.04 - CAU AP 63.808,20 67.325,53 -3.517,33

              6.2.1.2.1.03.05 - 6.2.1.2.1.03.05 - CAU BA 646.470,80 601.139,05 45.331,75

              6.2.1.2.1.03.06 - 6.2.1.2.1.03.06 - CAU CE 289.793,60 285.507,37 4.286,23

              6.2.1.2.1.03.07 - 6.2.1.2.1.03.07 - CAU DF 542.823,40 518.176,68 24.646,72

              6.2.1.2.1.03.08 - 6.2.1.2.1.03.08 - CAU ES 444.837,60 420.221,05 24.616,55

              6.2.1.2.1.03.09 - 6.2.1.2.1.03.09 - CAU GO 742.683,20 662.519,82 80.163,38

              6.2.1.2.1.03.10 - 6.2.1.2.1.03.10 - CAU MA 162.345,60 160.737,58 1.608,02

              6.2.1.2.1.03.11 - 6.2.1.2.1.03.11 - CAU MG 1.726.073,60 1.612.136,42 113.937,18

              6.2.1.2.1.03.12 - 6.2.1.2.1.03.12 - CAU MS 625.155,40 548.904,01 76.251,39

              6.2.1.2.1.03.13 - 6.2.1.2.1.03.13 - CAU MT 542.240,40 513.061,95 29.178,45

              6.2.1.2.1.03.14 - 6.2.1.2.1.03.14 - CAU PA 323.008,80 297.475,89 25.532,91

              6.2.1.2.1.03.15 - 6.2.1.2.1.03.15 - CAU PB 316.155,00 281.698,93 34.456,07

              6.2.1.2.1.03.16 - 6.2.1.2.1.03.16 - CAU PE 540.924,60 515.332,61 25.591,99

              6.2.1.2.1.03.17 - 6.2.1.2.1.03.17 - CAU PI 136.707,40 125.295,59 11.411,81

              6.2.1.2.1.03.18 - 6.2.1.2.1.03.18 - CAU PR 2.185.438,80 1.906.350,08 279.088,72

              6.2.1.2.1.03.19 - 6.2.1.2.1.03.19 - CAU RJ 2.287.237,40 2.253.348,31 33.889,09

              6.2.1.2.1.03.20 - 6.2.1.2.1.03.20 - CAU RN 337.825,40 297.621,18 40.204,22
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              6.2.1.2.1.03.21 - 6.2.1.2.1.03.21 - CAU RO 120.543,40 120.775,91 -232,51

              6.2.1.2.1.03.22 - 6.2.1.2.1.03.22 - CAU RR 28.329,00 26.365,36 1.963,64

              6.2.1.2.1.03.23 - 6.2.1.2.1.03.23 - CAU RS 3.014.743,20 2.751.812,59 262.930,61

              6.2.1.2.1.03.24 - 6.2.1.2.1.03.24 - CAU SC 1.359.481,00 1.380.687,62 -21.206,62

              6.2.1.2.1.03.25 - 6.2.1.2.1.03.25 - CAU SE 171.348,20 155.995,10 15.353,10

              6.2.1.2.1.03.26 - 6.2.1.2.1.03.26 - CAU SP 8.463.853,80 7.816.592,16 647.261,64

              6.2.1.2.1.03.27 - 6.2.1.2.1.03.27 - CAU TO 151.343,20 134.604,35 16.738,85

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 623.349,00 576.687,46 46.661,54

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 623.349,00 576.687,46 46.661,54

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 623.349,00 576.687,46 46.661,54

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 2.112.814,00 2.090.605,98 22.208,02

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.112.814,00 2.090.605,98 22.208,02

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.112.814,00 2.090.605,98 22.208,02

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 2.112.814,00 2.090.605,98 22.208,02

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.363.257,00 6.383.757,48 -20.500,48

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 150.000,00 164.407,16 -14.407,16

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 150.000,00 164.052,86 -14.052,86

                6.2.1.2.1.08.03.03 - 6.2.1.2.1.08.03.03 - Estorno de Tarifas
Bancárias 0,00 354,30 -354,30

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 32,00 -32,00

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 0,00 32,00 -32,00

              6.2.1.2.1.08.05 - 6.2.1.2.1.08.05 - RECEITA DE 6.213.257,00 6.219.318,32 -6.061,32
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RESSARCIMENTO

                6.2.1.2.1.08.05.01 - 6.2.1.2.1.08.05.01 - Receita de Ressarcimento
de Compartilhamento 5.572.505,00 5.578.566,20 -6.061,20

                6.2.1.2.1.08.05.02 - 6.2.1.2.1.08.05.02 - Receita de Ressarcimento
de Compartilhamento do Fundo de Reserva 640.752,00 640.752,12 -0,12

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 11.611.116,00 0,00 11.611.116,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.611.116,00 0,00 11.611.116,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 11.611.116,00 0,00 11.611.116,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 11.611.116,00 0,00 11.611.116,00
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4.3.4 DESPESAS 
 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 6.512.769,02 7.189.308,50 6.512.769,02 7.189.308,50 0,00 0,00 6.512.769,02 7.189.308,50

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 1.640.257,10 1.786.049,55 1.640.257,10 1.786.049,55 0,00 0,00 1.640.257,10 1.786.049,55

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT 598.372,71 764.094,50 598.372,71 764.094,50 0,00 0,00 598.372,71 764.094,50

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias -
Conselheiros/Convidados 2.747.122,57 2.777.983,87 2.747.122,57 2.777.983,87 0,00 0,00 2.747.122,57 2.777.983,87

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Consultoria em
Auditoria e Perícia 715.264,64 697.764,64 715.264,64 697.764,64 0,00 0,00 715.264,64 697.764,64

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação 2.318.131,49 2.783.493,87 2.318.131,49 2.697.513,28 0,00 85.980,59 1.312.108,21 2.659.959,12

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 519.844,23 1.037.750,54 469.844,23 630.547,61 50.000,00 407.202,93 469.844,23 630.547,61

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 702.301,80 1.002.561,29 654.014,00 1.002.561,29 48.287,80 0,00 641.514,00 991.561,29

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 784.806,25 784.913,79 719.806,25 706.679,19 65.000,00 78.234,60 719.806,25 706.679,19

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com
Eventos 445.912,53 703.000,93 440.872,53 700.600,93 5.040,00 2.400,00 420.195,31 661.495,52

6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -
Conselheiros/Convidados 2.478.962,25 2.234.329,61 2.478.962,25 2.234.329,61 0,00 0,00 2.459.115,20 2.174.821,21

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU UF 819.292,00 904.338,00 819.292,00 904.338,00 0,00 0,00 734.151,31 904.338,00

6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios,
Acordos e Ajuda a Entidades 1.171.993,04 1.069.492,00 1.171.993,04 919.243,10 0,00 150.248,90 1.171.993,04 919.243,10

Demais elementos do grupo 5.883.483,31 6.295.107,04 5.752.010,37 5.984.580,75 131.472,94 310.526,29 5.641.648,67 5.878.915,27
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2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 904.338,00 0,00 904.338,00 0,00 0,00 0,00 904.338,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios,
Acordos e Ajuda a Entidades 1.171.993,04 1.069.492,00 1.171.993,04 919.243,10 0,00 150.248,90 1.171.993,04 919.243,10

Demais elementos do grupo 0,00 1.032.488,50 0,00 1.032.488,50 0,00 0,00 0,00 1.032.488,50

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de
Desenvolvimento de Sistemas 0,00 960.920,22 0,00 594.276,60 0,00 366.643,62 0,00 594.276,60

Demais elementos do grupo 1.854.757,09 1.128.257,15 1.354.757,09 993.742,83 500.000,00 134.514,32 353.807,09 993.047,20

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

ANEXO IV - Desempenho Operacional 2015 - CAU/BR - Vide anexo do tópico 4.4 na sessão 11
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

A competência pela fiscalização do exercício profissional  é dos Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados. 
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4.6 INDICADORES 

 

 

 

ANEXO V - Indicadores CAU/BR - 2015 - Vide anexo do tópico 4.6 na sessão 11
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5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 

De acordo com a publicação do Tribunal de Contas da União, o Referencial Básico de Governança
(Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública), 2ª versão, e o conceito: "Governança no
setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas
públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade". 

Neste sentido, o CAU/BR detém sua estrutura de governança alicerçada em seus órgãos internos,
unidades organizacionais ou organismo independente, a saber: 

Comissão de Organização e Administração 
Base normativa - Artigo 26, I, do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela Resolução nº 33,

de 6 de setembro de 2012. 
Finalidade - De acordo com o artigo 42 do Regimento, a COA tem por finalidade zelar pela

organização e funcionamento do CAU/BR e dos CAU/UF. 
Atribuições/forma de atuação - Previstas no artigo 43 do Regimento a COA: 
a) Propõe ou  aprecia e  delibera sobre  o  mérito,  forma  e  admissibilidade  de  projeto  de  ato

normativo referente à organização, ao funcionamento e à gestão estratégica. 
b) Aprecia e delibera sobre ações para reestruturação organizacional. 
c) Aprecia e delibera sobre proposta de instituição de órgão consultivo. 
d) Aprecia e delibera sobre o Regimento Geral e suas alterações. 
e)  Aprecia e  delibera sobre  critérios  de  uniformização técnico-administrativa  e  sobre  ações

voltadas à eficácia do funcionamento da autarquia. 
f) Aprecia e delibera sobre os indicadores de gestão de caráter administrativo para subsidiar a

elaboração  do  planejamento  estratégico em conjunto  com a  Comissão  de                             
Planejamento e Finanças. 

g) Aprecia e delibera sobre ações voltadas à eficácia da gestão administrativa,  patrimonial e
institucional. 

    
Comissão de Planejamento e Finanças 
Base normativa - Artigo 26, II, do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela Resolução nº 33,

de 6 de setembro de 2012. 
Finalidade - De acordo com o artigo 44 do Regimento, a CPFi tem por finalidade zelar pelo

equilíbrio econômico-financeiro do CAU/BR e dos CAU/UF. 
Atribuições/forma de atuação - Prevista no artigo 45 do Regimento a CPFi: 
a) Propoe ou aprecia e delibera sobre o mérito de projeto de ato normativo referente à gestão

econômico-financeira da autarquia. 
b)  Propoe e  delibera sobre  medidas  econômico-financeiras  voltadas  à  reestruturação

organizacional. 
c)  Aprecia e  delibera sobre  os  indicadores  de  gestão  de  caráter  econômico-financeiro  para

subsidiar a elaboração do planejamento estratégico. 
d) Aprecia e delibera sobre ações voltadas à eficácia da gestão contábil, financeira, econômica e

patrimonial. 
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e) Acompanha o comportamento da receita e da despesa. 
f) Analisa e delibera sobre matérias econômicas, financeiras e contábeis. 
g) Controla o repasse de recursos do CAU/BR e verifica o cumprimento de sua aplicação. 
h) Aprecia e delibera sobre o plano de ação e o orçamento e reformulações orçamentárias. 
i) Aprecia e submete à aprovação do Conselho Diretor e Plenário as diretrizes para elaboração do

planejamento orçamentário anual. 
j)  Aprecia,  decide  e  supervisiona o  planejamento  estratégico relativamente  aos  aspectos

econômico-financeiros. 
k) Acompanha a execução de programas e projetos do planejamento estratégico. 
l) Aprecia e decide sobre os resultados dos projetos do planejamento estratégico relacionados aos

aspectos econômico-financeiros. 
m)  Conduz a  articulação entre  as  ações  de  médio  e  longo prazo relativamente  aos  aspectos

econômico-financeiros. 
n)  Aprecia e  delibera sobre  os  indicadores  de  gestão  de  caráter  econômico-financeiro  para

subsidiar a elaboração do planejamento estratégico, em conjunto com a Comissão de Organização e
Administração.  

  
Conselho Diretor 
Base normativa - Artigo 4º, § 1º, III, do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela Resolução

nº 33, de 6 de setembro de 2012. 
Finalidade - De  acordo  com  o  artigo  72  do  Regimento,  o  Conselho  Diretor  tem  por

finalidade fortalecer a relação entre o Presidente e o Plenário do CAU/BR, auxiliando-os nas matérias
relacionadas à formação e exercício profissional, à gestão administrativo-financeira e à organização do
CAU/BR, estabelecendo a integração com as comissões ordinárias e auxiliando nos atos relativos ao
exercício da Presidência. 

Atribuições/forma de atuação - Prevista no artigo 74 do Regimento, o Conselho Diretor: 
a) Propõe ao Plenário a realização de estudos para alteração do Regimento Geral. 
b) Propõe ao Plenário o plano anual de trabalho e acompanha sua execução. 
c) Aprecia e decide sobre os resultados da execução do plano anual de trabalho. 
d) Aprecia e manifesta-se sobre o funcionamento das unidades organizacionais, bem como propõe-

lhes modificações. 
e) Aprecia e manifesta-se sobre a estrutura organizacional e as rotinas administrativas propostas

pelo presidente. 
f) Aprecia e manifesta-se sobre os instrumentos normativos de gestão de pessoas propostos pelo

presidente. 
g) Aprecia as diretrizes de elaboração do planejamento orçamentário anual das comissões do

CAU/BR. 
h) Realiza análise técnica de projetos com solicitação de patrocínio, ouvidas as comissões afins. 
  
Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF 
Base normativa - Artigo 9º, da Resolução do CAU/BR n° 27, de 6 de julho de 2012, alterado pela

Resolução nº 97, de 5 de dezembro de 2014. 
Finalidade -  De acordo com o artigo  acima,  administrar  o  Fundo de  Apoio  Financeiro  aos

CAU/UF. 
Atribuições/forma de atuação - Prevista no artigo 10 da Resolução nº 27/2012, alterado pela nº
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97/2014, o Colegiado: 
a) Acompanha e delibera sobre a realização das ações previstas no Plano de Trabalho e Orçamento

do CAU/UF que demandar recursos do Fundo. 
b) Delibera sobre a prestação de contas dos recursos transferidos aos CAU/UF 
c) Delibera sobre o relatório de gestão do CAU/UF que demandar recursos do Fundo. 
d) Acompanha e avalia o comportamento das arrecadações estaduais e o ingresso de recursos no

Fundo, frente aos previstos no Plano de Trabalho e Orçamento aprovado.   
  
Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados dos CAU 
Base normativa - Artigo 2º, da Resolução do CAU/BR n° 60, de 7 de novembro de 2013, alterado

pela Resolução nº 71, de 24 de janeiro de 2014. 
Finalidade - De acordo como artigo 2º da Resolução nº 60/2013, gerenciar o Centro de Serviços

Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), unidade organizacional do
CAU/BR responsável pela aglutinação e disponibilização do Sistema de Informação e Comunicação
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) e de serviço de hospedagem em Data Center a
todas as unidades do Sistema CAU/BR - CAU/UFs. 

Atribuições/forma de atuação - Prevista no artigo 3º da Resolução nº 60/2013, o Colegiado: 
a) Estabelece as diretrizes e o regulamento relativos à gestão, manutenção e evolução dos serviços

compartilhados. 
b) Estabelece as diretrizes do regulamento de compartilhamento das despesas para custeio dos

referidos serviços. 
c) Estabelece as diretrizes e o regulamento relativos à gestão, manutenção e evolução da rede

integrada de atendimento. 
d) Estabelece as diretrizes relativas à gestão, manutenção e evolução de outros serviços a serem

compartilhados. 
  
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia 
Base normativa - Artigo 6º, VII, do Regimento Geral do CAU/BR e Deliberação Plenária do

CAU/BR nº 22, de 6 de setembro de 2013, alterada pela de nº 38, de 9 de outubro de 2014, as quais
tratam do Quadro de Pessoal do CAU/BR. 

Atribuições/forma de atuação - De acordo com a descrições de cargos contidas dos autos do
Concurso Público realizado pelo CAU/BR, a Assessoria: 

a) Assegura a efetividade dos processos específicos inerentes à área de Planejamento e Gestão da
Estratégia. 

b) Elabora, acompanha e avalia cenários e propões diretrizes para elaboração de Plano de Ação do
Conselho. 

c) Analisa e avalia os resultados estratégicos 
d) Estabelece e acompanha os indicadores para avaliação dos resultados de gestão. 
e) Apoia a formulação e implantação de direcionadores estratégicos e a elaboração de relatórios

estratégicos e gerenciais para subsidiar a direção na tomada de decisões e correção de rumos. 
  
Ouvidoria 
Base normativa -  Artigo 6º,  V, do Regimento Geral  do CAU/BR e Deliberação Plenária do

CAU/BR nº 22, de 6 de setembro de 2013, alterada pela de nº 38, de 9 de outubro de 2014, as quais
tratam do Quadro de Pessoal do CAU/BR. 
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Atribuições/forma de atuação - De acordo com a descrições de cargos contidas dos autos do
Concurso Público realizado pelo CAU/BR, a Ouvidoria: 

a) Colabora com ações  internas  e  externas  da  instituição,  objetivando o aprimoramento dos
serviços prestados aos usuários. 

b) Avalia o grau de satisfação do usuário com a instituição e de aprimoramento da qualidade
dos serviços oferecidos. 

c)  Encaminha aos  setores  específicos  e  define  com  os  responsáveis  os  prazos  para  o
equacionamento das manifestações de usuários. 

d)  Analisa e  verifica se  as  soluções  das  manifestações  foram  satisfatórias  entre  as  partes
interessadas. 

e) Propõe melhorias ao Plenário do CAU/BR. 
  
Auditoria Interna 
Base normativa - Artigo 6º, IV, do Regimento Geral do CAU/BR e Deliberação Plenária do

CAU/BR nº 38, de 9 de outubro de 2014, a qual segrega a Auditoria Interna anteriormente atrelada à
Controladoria do CAU/BR. 

Atribuições/forma de atuação - A Auditoria Interna: 
a) Avalia os controles internos do CAU/BR e recomenda as suas adequações e/ou implementações. 
b) Elabora e submete à apreciação dos órgãos deliberativos, o Manual de Auditoria e o Plano

Anual das Atividades da Auditoria Interna. 
c)  Acompanha,  analisa  e  pronuncia-se a  respeito das demonstrações contábeis  e  financeiras

mensais do Sistema CAU/BR - CAU/UFs. 
d) Coordena a elaboração dos Relatórios de Gestão ao TCU, do sistema CAU/BR – CAU/UFs. 
e) Emite Notas Técnicas sobre processos, procedimentos e prestações de contas no âmbito do

Sistema. 
f)  Gere contratos com auditoria independente e executa auditorias de avaliação de controles

internos no âmbito do Sistema. 
g) Realiza visistas de acompanhamento de gestão a CAU/UFs, de acordo com o Plano Anual de

Atividades aprovado. 
  
Auditoria Independente 
Base normativa -  A contratação de Auditoria Independente pelo CAU/BR tem previsão nos

artigos 28, XV e 62, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e artigo 3º, XX do Regimento
Geral do CAU/BR. 

Atribuições/forma de atuação - A Auditoria Independente: 
a)  Planeja  e  executa,  anualmente,  auditorias de  asseguração  para  a  obtenção  de  evidência

apropriada e suficiente sobre as informações contidas nas demonstrações contábeis de cada unidade
do Sistema CAU/BR - CAU/UFs. 

b) Examina os processos das unidades do Sistema mediante avaliação dos controles internos
existentes. 

c) Examina a documentação de suporte das operações das unidades. 
d) Realiza no âmbito do Sistema, auditorias: Contábil, Financeira, Administrativa, de Recursos

Humanos e de Sistemas. 
e) Emite pareceres conclusivos sobre as contas anuais de cada unidade do Sistema a subsidiarem

as deliberações pertinentes. 
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Controladoria 
Base normativa - Deliberação Plenária do CAU/BR nº 22, de 6 de setembro de 2013, alterada

pela de nº 38, de 9 de outubro de 2014, as quais tratam do Quadro de Pessoal do CAU/BR. 
Atribuições/forma de atuação - A Controladoria: 
a) Avalia a eficiência do controles internos estabelecidos. 
b) Verifica a efetividade e aderência dos processos às leis e aos normativos. 
c) Verifica e informa a Direção quanto ao grau de execução dos objetivos e metas da organização. 
d) Avalia se os controles internos são suficientes a reduzir o risco de ocorrência de distorções

materialmente rlevantes. 
e)  Acompanha  e  avalia   a  implementação  das  recomendações  conducentes  a  melhoria  dos

processos de controle interno, visando a mitigação de risco.  
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: HAROLDO PINHEIRO VILLAR QUEIROZ

CPF: 116.396.791-20

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: CAU nº A5520-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: ANDERSON FIORETI DE MENEZES

CPF: 001.741.117-38

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: CAU nº A24670-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 08/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA

CPF: 154.664.934-49

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: CAU nº A7883-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 08/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO

CPF: 191.060.763-00

Cargo: Diretor
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Registro Profissional: CAU nº A10788-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 08/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: LUIZ FERNANDO DONADIO JANOT

CPF: 027.569.197-72

Cargo: Diretor

Registro Profissional: CAU nº A0465-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 08/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: GISLAINE VARGAS SAIBRO

CPF: 402.257.550-68

Cargo: Diretor

Registro Profissional: CAU nº A10690-9

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 08/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais
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5.3 AUDITORIA 

Estratégia de atuação em relação à unidade central e às subunidades descentralizadas 
A  Auditoria  (interna)  é  unidade  organizacional  de  assessoramento  vinculada  à  Presidência

do CAU/BR consoante ao § 2º, do artigo 6º, do Regimento Geral. 
O monitoramento dos resultados decorrentes da Auditoria Interna seguem as diretrizes aplicadas

às demais unidades organizacionais de assessoramento e gerências, por meio de apresentação de
relatórios 
mensais das respectivas atividades/realizações ao Presidente do CAU/BR. 

A estratégia adotada pela Auditoria em relação ao CAU/BR e CAU/UF foca as atividades de
avaliação e monitoramento sistemático dos controles internos das Unidades, por meio de atendimento
de demandas específicas  tanto das  áreas  da unidade central,  quanto dos conselhos estaduais.  O
principal objetivo da atuação da Auditoria é no sentido de embasar, subsidiar e respaldar as instâncias
deliberativas do CAU/BR no que respeita aos processos de Prestações de Contas do próprio CAU/BR
e de cada CAU/UF. 

Como resultante da atuação precípua da Auditoria Interna do CAU/BR, esta emitiu os pareceres
conclusivos sobre os processos de prestação de contas do CAU/BR e de cada CAU/UF relativas a
2015, com base em exames da formalização processual e dos dados de gestão orçamentária, financeira
e patrimonial obtidos das demonstrações contábeis do Estadual. A análise contempla, ainda, a síntese
das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião, os posicionamentos das instâncias
deliberativas  do  estadual  e  da  assessoria  contábil  do  CAU/BR,  e  os  apontamentos  relevantes
porventura existentes e parecer conclusivo da Auditoria Independente. 

Indicadores  quantitativos  e  qualitativos  das auditorias  e/ou fiscalizações  realizadas no
exercício 

A Auditoria  (interna)  do CAU/BR não realizou auditorias in  loco nos  CAU/UF,  estando tal
designação, a priori, à Auditoria Independente contratada pelo CAU/BR, cujo contrato é gerido e
fiscalizado pela Auditoria Interna. Desta forma, não existem indicadores sobre a atuação da Auditoria
Interna. 

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, avaliação comparativa entre as
atividades planejadas e realizadas 

No exercício de 2015 não foi elaborado um Plano Anual de Auditoria, conforme as normas e
padrões pertinentes. A atuação da área esteve focada em atendimento às demandas organizacionais,
destacando-se a gestão do contrato com a Auditoria Independente no âmbito do Sistema CAU/BR -
CAU/UFs e a coordenação e monitoramento do Relatório de Gestão do TCU relativo a 2014, do
CAU/BR e de cada CAU/UF. Acrescenta-se o assessoramento à apreciação das prestações de contas
dos CAU/UFs por parte do CAU/BR em cumprimento à Lei e as normas internas vigentes.  
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5.4 APURAÇÕES 

Não houve ilícito administrativo no âmbito do CAU/BR. 
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5.5 GESTÃO RISCOS 

Foram detectados pela auditoria independente sobre as contas do CAU/BR relativas ao exercício
de 2015, algumas falhas nos controles internos institucionais, não representando riscos relevantes, em
relação aos quais o CAU/BR, a partir do seu conhecimento, passa adotar os controles suficientes a
mitigá-los  e  garantir,  com  segurança  razoável,  a  confiabilidade  das  informações  financeiras
produzidas. São eles:  

Divulgações obrigatórias às demonstrações contábeis 
As notas explicativas às demonstrações contábeis requerem aprimoramento dos registros contábeis

conforme  as  normas  nacionais  e  internacionais  de  contabilidade aplicadas  ao  setor  público,
principalmente em função da não divulgação dos seguintes itens: 

i) ausência de divulgação das políticas contábeis adotadas na elaboração e na apresentação das
demonstrações contábeis; 

ii) ausência de divulgação das composições analíticas das principais variações patrimoniais; 
iii) ausência de divulgação das alterações de políticas contábeis eventualmente efetuadas; 
iv)  ausência de divulgação dos critérios de mensuração das principais  estimativas contábeis

incluídas às demonstrações contábeis, tais como, provisão para contingências, provisão de férias e 13º
salário e valor justo dos ativos financeiros; 

v) ausência de divulgação dos saldos comparativos correspondentes nas composições analíticas
das principais contas contábeis. 

Reconhecimento da receita pelo regime de caixa 
Evidenciado que a entidade registrou com base no efetivo recebimento financeiro, o montante de

R$23.813 mil referentes a receitas de contribuições sociais na demonstração de variações patrimoniais,
que incluem receitas com anuidades. 

A Entidade encontra-se em processo de aprimoramento dos controles internos e das bases de
mensuração em relação ao momento de reconhecimento de receitas. 

Consequentemente, não foi possível à auditoria, determinar se havia necessidade de ajustar aquele
valor. 

Imobilizado – adequação à vida útil dos bens do ativo imobilizado 
A administração não possuía um estudo formal quanto aos percentuais de vida útil utilizados nos

cálculos das depreciações dos bens do ativo imobilizado. 
No decorrer dos nossos trabalhos, a administração formalizou um documento interno, no sentido

de corroborar a adequação das taxas de depreciação atualmente utilizadas nos cálculos. 
Conciliações  periódicas  entre  a  posição  do  departamento  de  recursos humanos  com a

contabilidade 
A Entidade não tem efetuado a conciliação entre o controle auxiliar de férias e a contabilidade. 
Reconhecimento Inicial das Contingências Passivas 
Apesar a Entidade ser relativamente nova, ela já possui alguns processos judiciais, principalmente

envolvendo questões trabalhistas que são acompanhadas pelo departamento jurídico e representadas,
ocasionalmente, por escritórios externos. 

Foi  constatado  que  a  administração  da  entidade  encontra-se em processo  de  levantamento,
avaliação e  adequação dos critérios  de reconhecimento e  das  bases  de mensuração aplicáveis  à
constituição das provisões para contingências passivas, visando a dar conformidade ao estabelecido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 25), cujo montante em 31/12/2015 é de R$ 1.124
mil. 

Adicionalmente,  no  decorrer  do  exercício  de  2015 a  entidade  reconheceu contabilmente  as
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contingências passivas oriundas das ações judiciais de natureza cíveis e trabalhistas. Entretanto, a
contrapartida da referida provisão foi consignada diretamente nas variações patrimoniais diminutivas
do  exercício corrente,  sem  que  fosse  apresentado  à  auditoria  um  estudo  quanto  aos  possíveis
efeitos retrospectivos decorrentes da aplicação da Resolução CFC nº 1.179/09 e pronunciamento
técnico CPC 23. 

Reconhecimento das Contingências Ativas 
A Entidade possui registrado em 31/12/2015, no ativo não circulante, o montante de R$ 5.383 mil

referente  a  valores  a  receber  de determinados Conselhos Regionais  de Engenharia  (CREA/MG,
CREA/MT, CREA/MA) como contingências ativas para o recebimento dos valores devidos pelos
respectivos CREAs  em  relação  às  anuidades  dos  arquitetos  e  urbanistas  que  atualmente
estão vinculados ao CAU. 

Todavia, os referidos valores a receber encontram-se ajuizados, nesse contexto, são caracterizados
como ativos contingentes e não deveriam ter sido reconhecidos contabilmente, conforme determina o
pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC
TG 25 (R1). 

Diagnóstico da política contábil adotada pelo CAU 
A auditoria observou que a administração não dispõe de um estudo formal quanto ao diagnóstico

de aderência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e as
Normas Internacionais de Contabilidade. 

Assuntos Gerais 
A  auditoria  efetuou  amostragem  para  examinar  a comprovação  documental  suporte  de

lançamentos efetuados nas despesas administrativas e gerais, levantando alguns aspectos, como, 
documentos não formalizados com assinatura do gerente geral; notas fora de competência; número de
nota fiscal divergente do razão contábil; falta de comprovantes de pagamento das notas fiscais.  
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5.6 REMUNERAÇÕES 

Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e Dirigentes do CAU BR,
tratando-se de cargos honoríficos, em conformidade com o artigo 40, da Lei 12.378/2010, de criação
do CAU. 
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

 

ANEXO VI - Parecer_Auditoria_Independente_CAUBR.pdf - Vide anexo do tópico 5.7 na sessão 11
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
O CAU/BR disponibiliza em seu sítio na internet, cinco canais de atendimento aos cidadãos-

usuários dos serviços, dos quais quatro de forma virtual dispostos a receber solicitações 24 horas por
dia, visando a maior amplitude possível e excelência no atendimento.

Canais de Acesso
Tipo de Canal: Atendimento por endereço eletrônico

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: atendimento@caubr.gov.br

Horário de
funcionamento: 24 horas

Descrição: Recepão e tratamento de e-mails por qualquer interessado.

Tipo de Canal: Central de Atendimento

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: Telefone: 0800 883 0113

Horário de
funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 09h às 19h - ligações realizadas a partir de telefones fixos.

Descrição: Ligações gratuitas atendidas por uma central.

Tipo de Canal: Ouvidoria

Portaria de criação: Deliberação Plenária n° 10, de 05/07/2012

Endereço / link de
acesso: http://ouvidoria.caubr.gov.br/message/message/public-form

Horário de
funcionamento: 24 horas

Descrição:

A Ouvidoria é um instrumento de fundamental importância na defesa dos
direitos do cidadão. Seu papel consiste em colaborar com ações internas e
externas da Instituição, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados.
A Ouvidoria do CAU/BR, ao receber as manifestações, registra um protocolo
de  atendimento,  encaminha  a  demanda  aos  setores  competentes,  faz  o
monitoramento,  ajuda na busca de soluções e responde ao usuário dando
ciência do andamento ou da resposta buscada.

Tipo de Canal: Perguntas Mais Frequentes

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: http://www.caubr.gov.br/?page_id=720
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Horário de
funcionamento: 24 horas

Descrição:

Para atender às dúvidas dos profissionais e empresas, que em sua maioria são
parecidas, o CAU/BR disponibiliza uma página com respostas às perguntas
mais frequentes. Esta página foi criada para agilizar o atendimento, antes do
interessado ligar ou enviar um e-mail. Tópicos atuais:
Contatos  e Endereços  dos CAU/UF  - Acesso  ao  SICCAU  - Alteração
de Dados Cadastrais - Registro Profissional - Registro de Pessoa Jurídica -
 Carteira  Profissional  - Anuidade  - Contribuição  Sindical  Urbana  -
 Atribuições Profissionais - Especializações em Engenharia de Segurança do
Trabalho  - Sinalização  em  Execução  de Obra  - RRT  Registro  de
Responsabilidade Técnica - CAT Certidão de Acervo Técnico - Fiscalização
e Denúncias

Tipo de Canal: Serviços Online

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: https://servicos.caubr.org.br/

Horário de
funcionamento: 24 horas

Descrição:

Acesso ao Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU, com
os serviços que podem ser solicitados online pelos profissionais e empresas de
arquitetura e urbanismo. Exemplos de serviços disponíveis:
- Solicitar Registro Profissional
- Solicitar Registro de Empresa
- Verificar Autenticidade de Certidões
- Verificar Autenticidade de RRT
- Cadastrar Denúncia
- Buscar Profissional/Empresa
- Consultar Registro de Direito Autoral
- Notícias
- Consultar Eleições
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

No sentido de implantar mecanismos eficazes para medir a satsfação dos cidadãos-usuários dos
serviços do CAU/BR, a instituição encontra-se em fase de definição da Carta de Serviços ao Cidadão,
sendo esta uma das ferramentas de gestão previstas no Programa Nacional  de Gestão Pública e
Desburocratização - GESPÚBLICA, o qual o CAU/BR decidiu implantar no âmbito da autarquia em
2016, o que resultou convênio firmado com a Secretaria Nacional de Gestão Pública, do Ministério do
Planejamento. 
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
Destaca-se, além dos canais tradicionais de atendimento ao cidadão, o Portal da Transparência do

CAU/BR com o propósito de permitir ao cidadão o acesso transparente e integral a informações
diversas sobre a autarquia federal.

A  ferramenta  atende  à Lei  nº  12.527/2011,  denominada  Lei  de  Acesso  à  Informação,  que
normatiza  os  artigos  5º  e  37  da  Constituição  Federal  ao  estabelecer  que  todas  as  informações
disponíveis em qualquer entidade pública sejam disponibilizadas na internet, com exceção apenas de
documentos oficialmente declarados como sigilosos.  Os procedimentos para  o cumprimento da
legislação são detalhadas no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil pela Portaria
Normativa CAU/BR nº 44/2016.

Endereço do portal da transparência
transparencia.caubr.gov.br/

Informações disponíveis ao Cidadão
Tópicos e conteúdos:

Institucional - Apresentação - Quem é Quem - Atas das Reuniões - Agenda - Manuais e Modelos

Legislação - Leis Federais - Atos do CAU/BR - Atos Administrativos - Orientações Jurídicas -
Acordos de Cooperação - Consultas Públicas

Planejamento  -  Mapa Estratégico  -  Planos  de  Ação e  Orçamento  -  Relatórios  e  Parecers  -
Relatórios ao TCU

Finanças - Empenhos e Pagamentos - Demonstrativo de Despesas - Comparativo de Despesa -
Comparativos de Receita - Balanço Patrimonial - Relação de Bens - Relação de Imóveis

Licitações - Editais e Resultados - Chamadas Públicas - Contratos e Convênios

Viagens - Passagens Aéreas - Diárias e Deslocamentos - Auxílio-moradia

Gestão de Pessoas - Organograma - Quadro de Empregados - Tabelas de Remuneração - Folhas
de Pagamento - Acordo Coletivo - Concurso Público 

Arquitetos e Urbanistas - Consulta de Registro - Quantitativo de Registros - Verificação de RRT
- Quantitativo de RRT - Eleições dos CAU - Cadastro de Denúncia

Registre Seu Pedido - Perguntas Frequentes - Informações Sigilosas - Sobre o SIC (Serviço de
Informações ao Cidadão) - Registre seu Pedido (e-SIC)

Análise crítica
Anteriormente aos procedimentros de auditoria do Tribunal de Contas da União em agosto de

2015, destinados  a  avaliar  o  cumprimento  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  pelos  Conselhos  de
Fiscalização Profissional,  o CAU/BR vinha adotando providências no sentido do atendimento à
referida norma legal,  publicando em seu sítio na internet  diversas peças demonstrando a gestão
institucional.
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Neste sentido, o CAU/BR implementou ações antecipadas ao Acórdão TCU nº 96/2016, quanto ao
atendimento integral de quesitos constantes de questionário sobre os referidos procedimentos de
auditoria,  resultando no estágio  atual  de  atendimento à  norma legal  de  transparência  de  gestão
institucional.

Ciente da responsabilidade legalmente instituída, na qualidade de órgão central dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo, foi viabilizada a implantação na estrtutura organizacional do CAU/BR um
serviço  para  atendimento  das  necessidades  comuns  deste  e  de todos  os  Conselhos  Estaduais,
compartilhando os serviços para criação, disponibilização e manutenção de estrutura de tecnologia da
informação capaz de atender à Lei de Acesso à Informação.  
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6.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

 

Medidas Adotadas
O CAU/BR, em cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras
providências, regulamentada pelo Decreto 5.296/2004e as normas técnicas da ABNT aplicáveis, adotou as medidas cabíves no interior de
sua Sede, estando a acessibilidade ao edifício onde se localiza a mesma, também de acordo com as referidas normas.

Informações Adicionais
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

O Resultado Financeiro apurado no decorrer do exercício de 2015, foi o seguinte: 
A disponibilidade financeira  do CAU BR em 31 de dezembro de 2014,  era  no  valor  de  R$

16.430.459,04 
A movimentação financeira no decorrer do exercício de 2015, foi a seguinte: 
Ingressos: 
Receita Corrente ................................................................   R$  32.963.025,97  
Ingressos Extra-Orçamentários ......................................   R$  49.260.546,76 
  
Dispêndios: 
Despesa Corrente (Crédito Empenhado Liquidado)..    R$  30.583.614,25 
Desembolsos Extraorçamentários ..............................    R$   51.688.465,51 
Restos a Pagar Não Processados a Pagar ................    R$    1.059.708,75 
Despesas de Capital .......................................................    R$    1.588.019,43 
  
Foi  apurado  no  exercício  de  2015,  uma  redução do  Caixa  e  Equivalentes no  valor  de  R$

1.108.215,78. 
A disponibilidade financeira apurada em 31/12/2015 foi de R$ 15.322.243,26.  
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7.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo adotou todos os procedimentos no NBCASP desde o exercício de 2012.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
O desgaste físico decorrente de fatores operacionais e a obsolência técnologica.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
Para apuração do cálculo da depreciação e amortização utilizou-se o método linear.

Taxas utilizadas para os cálculos
 

Bem Taxa Depreciação % Residual
Móveis e Utensílios 10% 10%
Máquinas e Equipamentos 20% 10%
Instalações 10% 10%
Utensílios de Copa e Cozinha 20% 10%
Veículos 12,50% 10%
Equipamentos de Processamento de Dados 20% 10%
Biblioteca 10% 0%
Obras de Arte 0% 0%
Sistema de Processamento de Dados 10% 10%

 

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido
Os métodos utilizados para a avaliação e mensuração foram os seguintes: Disponibilidades - As aplicações financeiras de liquidez
imediata são mensuradas e avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patirmonial. Créditos e Dívidas - Foram
realizadas as provisões de Férias, INSS, 13º salário, INSS, FGTS e PIS mensalmente. Estoques -  Os estoques são registrados pelo valor
de aquisição; As entradas são registradas no Ativo Circulante na conta de Estoque e as baixas só ocorrem a partir da solicitação de cada
setor

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
O impacto na utilização das NBC T 16.9 e 16.10 no exercício de 2015 foi de R$ 442.929,89, referentes a depreciação e amortização.

Informações adicionais
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 

O CAU/BR adota  a  contabilização  atribuindo-se  registros  a  centros  de  custos  para  fins  de
demonstração da execução do seu Plano de Ação anual, porém não realiza apuração de custos, nos
moldes utilizados pelas entidades com fins lucrativos.  
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

 

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

A Deliberação Plenária n° 22, de 2013, alterada pela n° 38, de 09/10/2014,  dispõe sobre o Quadro
de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências. 
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

Introdução 
O Quadro de Pessoal do CAU/BR é composto por 82 empregados públicos.  

Analise Crítica 
O Quadro de Pessoal autorizado encontrou-se com defasagem ao final do exercício da gestão de

apenas três empregados, dos quais um cargo efetivo e dois cargos de livre provimento e demissão. 

 

 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 64 63 12 9

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 64 63 12 9

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 64 63 12 9

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 21 19 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 85 82 12 9

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 50 13

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 50 13

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 50 13

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 18 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 68 14
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Introdução 
A estrutura organizacional do CAU/BR encontra-se pautada na otimização do custo da máquina

administrativa, frente ao crescimento de demandas que passam a exigir uma reavaliação da estrutura
existente dinate de desafios vindouros. 

 

 
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

O quadro de pessoal lotado ao final do exercício de 2015, de 82 empregados, não obstante uma
rotatividade  representativa  (12  egressos  e  9  ingressos),  manteve-se  dentro  de  uma  estrutura
organizacional (organograma) aprovado, considerados dentre outros, os princípios da economicidade e
eficiência da máquina pública.  
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

A distribuição da força de trabalho ao final do exercício, na proporção de 68 empregados lotados
nas  áreas  meio  e  14  nas  áreas  fim,  representou  a  razão  de  83%  e  17%  do  quadro  de  pessoal,
respectivamente. Tal proporção traduz-se pela natureza do CAU/BR, em se tratando do órgão central
(Conselho Federal) dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, portanto com uma necessidade de
quadro  administrativo  maior  que  o  operacional  (áreas  fim),  basicamente  face  às  demandas  de
prerrogativa institucional que, dentre outros, disponibiliza a maioria dos serviços informatizados
essenciais e presta serviços administrativos variados a todos os conselhos estaduais.  
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 

A distribuição dos empregados ao final do exercício, na proporção de 64 empregados efetivos
(concursados) e 18 em cargos de livre provimento e demissão, representou a razão de 78% e 22% do

Detalhamento da estrutura da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 21 19 10 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 1 1

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 20 18 9 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 20 18 9 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 21 19 10 1

Análise Crítica
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quadro de pessoal, respectivamente. Tal proporção encontra-se embasada na estrutura organizacional
(organograma) aprovada, coerentes à consecução das atividades institucionais. 
  
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

Não há impacto relevante causado por aposentadoria de empregados do CAU/BR, face à média de
idade do quadro de pessoal encontra-se bastante aquém das idades de aquisição do referido direito. 
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas 

Os afastamentos ocorridos no exercício de 2015 não causaram impacto relevante às atividades
desenvolvidas. 
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

 

 

Despesas com Pessoal

Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas var.

Membros de poder e agentes políticos

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2015 4.302.109,30 584.122,85 0,00 0,00 0,00 0,00 379.674,43 0,00 0,00 5.265.906,58

2014 3.912.107,76 449.990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 305.071,83 0,00 0,00 4.667.170,22

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2015 3.646.778,60 0,00 0,00 0,00 179.971,65 0,00 150.244,11 0,00 0,00 3.976.994,36

2014 3.281.920,34 0,00 0,00 0,00 148.382,08 0,00 242.127,36 0,00 0,00 3.672.429,78

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
O CAU/BR no aspecto da gestão de riscos relacionados ao seu pessoal (livre provimento e quadro

efetivo) não esteve exposto a riscos. Sua atuação permeou a estrita obediência aos ditames legais e
normativos internos (portarias, resoluções etc.) e externos (Acordo Coletivo de Trabalho e CLT).  
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
O CAU/BR não contratou no exercício de 2015 mão-de-obra temporária. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Os  aspectos  da  gestão  da  tecnologia  da  informação  no  âmbito  do  CAU/BR  encontram-se
delineados no item 8.2.1 deste relatório, a seguir. 
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8.2.1 SISTEMAS 
 

INTRODUÇÃO
Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação CAU, versão 07, vigente a partir de novembro de
2014, tem seus principais aspectos de gestão da tecnologia de informação da unidade, no que tange à
suficiência ao cumprimento da missão institucional do CAU/BR, descritos a seguir.  

Princípios e Diretrizes

Baseando-se em documentos que definem um PDTI, bem como em documentos de referência que
definem diretrizes, padrões, normas e orientações para o governo (tais como IN 04/2010, Decreto-lei
nº 200/1967, Decreto nº 2.271/1997, COBIT, ITIL e Portal do Software Livre da Presidência da
República, dentre outros), foram definidos uma série de princípios e diretrizes para a elaboração do
Plano de Ação.

1) A Tecnologia será utilizada ativamente na plataforma de Gestão e na base do crescimento e
prestação de serviços do CAU/BR e dos CAU/UF.

2) Adoção de padrões para contratações e metodologias para desenvolvimento de software e
padronização de ambiente de TI, interoperabilidade de soluções no âmbito da Administração Pública
Federal.

3) Adoção de padrões abertos, sempre que possível, restringindo crescimento de soluções baseadas
em tecnologia proprietária, desde que não impacte no atendimento aos registrados e a atividade fim do
CAU/BR.

4) Priorização da plataforma web no desenvolvimento de sistemas.

5) Uso de padrões que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e
serviços, tornando cabível a licitação por pregão.

6) Monitoração constante  de  serviços  e  processos  de  TI  que  possuam caráter  crítico  para  a
instituição.

7) Resiliência nas contratações, permitindo o crescimento ou diminuição dos serviços, conforme a
necessidade das operações do CAU/BR e CAU/UF.

8)Submissão a decisões do Comitê de TI em todas as aquisições de produtos e serviços de TI.

Finalidade

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação tem como objetivo servir de balizador para as ações
relacionadas à Tecnologia de Informação no CAU/BR, alinhado ao Planejamento Estratégico da
instituição.

Estrutura Organizacional

Centro de Compartilhamento de Serviços (CSC)

Trata-se de estrutura específica para a área de tecnologia da informação visando garantir que as
principais necessidades sejam atendidas de acordo com a subárea de TI relacionada. A existência de
uma estrutura bem definida é um fator determinante para a percepção das necessidades do CAU, bem
como para a definição das metas e consequente alcance das mesmas.

O “Centro de Serviços Compartilhados” é responsável por toda a infraestrutura de TI, sistemas
utilizados pelo CAU e registrados, execução do PDTI, governança dos recursos de TI e das politicas
de segurança, bem como por toda evolução tecnológica necessária para esse sistema.

Sistemas
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Conjunto de sistemas próprios e de terceiros, incluindo inteligência geográfica (IGEO), Sistema de
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), sistemas administrativos integrados da Implanta
Informática (terceirizados), dentre outros.

Alinhamento de TI com os objetivos finalísiticos

Abrange a necessidade de proximidade do TI com os objetivos finalísiticos da Instituição para que
a tecnologia implementada possa atender as necessidades da instituição, agregando valor para a sua
finalidade legal.

Metas

O quadro abaixo exibe as metas para atendimento das necessidades levantadas, a serem cumpridas
no ciclo de vida do Plano de Ação. Leva em consideração a prioridade das mesmas e seu alinhamento
com as demandas da organização.

Atividades do Comitê Gestor de TI
Para governança e garantia da execução deste PDTI, o comitê de Tecnologia da Informação

é responsável por auxiliar, decidir, garantir e aprovar as decisões de TI.

Este comitê é composto, por sugestão do CAU/BR com 2 membros, mais o Gerente Técnico,
responsável pelo CSC e ainda por 3 membros indicados pelos estados.

Dentre as funções deste comitê, cabe a prerrogativa para indicar aos CAU/UF as diretrizes e
conformidades de suas ações com o PDTI, devendo a suas recomendações serem seguidas.

Nas situações de discordâncias, o Comitê de TI submete as decisões controversas ao Colegiado de
Governança CSC – CAU.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados
Plano de Ação

Arquitetura de Sistemas – PDTI

A Arquitetura de Sistemas de Informação tem como foco principal a análise das necessidades dos
usuários  dentro  de  um possível  sistema a  ser  desenvolvido.  Para  isto,  a  mesma procura  não se
aprofundar em detalhes tecnológicos, mas sim se concentrar em que o cliente realmente precisa,
levando em conta ainda as características do negócio em que o mesmo está inserido.

Infraestrutura de TI – PDTI

Benefícios da infraestrutura centralizada

  - Melhor resultado nas negociações com fornecedores.

  - Processo licitatório mais rigoroso e melhor administrado.

  - Possibilidade de atuar com parceiros com capilaridade nacional.

  - Redução de tarifas para Links e Minutagem em telefonia.

  - Controle dos custos facilitados nos CAU/UF.

  - Gestão centralizada de fornecedores.

Para colocar as atividades do CAU em produção em tempo hábil, foi definido que seriam usadas
soluções de mercado que pudessem ser implantadas nos prazos disponíveis
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Qualquer instituição, Pública ou Privada, no intuito de realizar uma gestão eficiente de seus
recursos na área de TI deve contar com um planejamento que relacione as metas da instituição com as
ações  que  a  área  de  TI  deverá  executar.  Este  plano  de  ação  preliminar,  embora  não  se  atenha
estritamente a nenhuma norma ou instrução baseia-se em documentos que oferecem um Plano Diretor
de Tecnologia  da  Informação (PDTI)  que seguem normas e  instruções  definidas  por  órgãos  do
Governo Federal.

Infraestrutura e Segurança da informação

Área responsável por instalações físicas, serviços, gestão que dá suporte a todos os recursos de
computação compartilhados no CAU/UF e CAU/BR, garante a confidencialidade,  integridade e
disponibilidade das informações.

Também é responsável por: Equipamentos, Links de internet, Assinatura única de sistemas (Sigle-
Sign-On), LDAP/AD, Firewall, VPN, Certificados Digitais, Classificação da informação; testes de
intrusão, Backups, e demais itens ligados à disponibilidade, escalabilidade e segurança do ambiente do
CAU/BR e CAU/UF.

Responsáveis pelo suporte local pelo CAU/UF

Pessoas com perfil técnico de tecnologia e sistemas, preparadas para suportar as operações locais
dos CAU/UF, tomando bases do Centro de Serviços Compartilhados.

Governança de TI

conjunto estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à alta
administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura de
tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente utilização de
recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com objetivos desta última.
Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao objetivo da organização.

Responsável por, elaborar, gerir e implantar as Políticas de TI, exercer a gestão de contratos,
produzir licitações, gerir a Gestão de Demandas, Garantir os Controles de TI, dentre outras funções.

Gestão de Serviços ao Cidadão

Éo que possibilita a um provedor de serviços entender que os mesmos estão sendo fornecidos,
assegurar que os serviços realmente facilitam os resultados que o público quer alcançar, entender o
valor dos serviços para os profissionais e entender como gerenciar todos os custos e riscos associados
com esses serviços

Desenvolver  bons  relacionamentos  com  fornecedores  de  excelência,  que  farão  com  que  a
organização consiga reduzir custos,  ter pontualidade na entrega dos serviços ou até de produtos
adquiridos

Gestão de Fornecedores

O objetivo da gestão de fornecedores é fazer com que os serviços entregues por terceiros estejam
alinhados com as necessidades da área de negócio, através do cumprimento dos níveis de serviço
acordados. Um elemento de grande relevância neste processo é a Base de Dados de Fornecedores e
Contratos.  Conceito  associado  a  uma base  de  dados  onde  são  mantidas  todas  informações  dos
contratos ativos, assim como os finalizados e fornecedores em potencial.

Gestão de Projetos

Gestão  de  projetos  é  o  processo  através  do  qual  se  aplicam  conhecimentos,  capacidades,
instrumentos e técnicas às atividades do projeto de forma a satisfazer as necessidades e expectativas
dos  indivíduos  ativamente  envolvidos  no projeto  ou cujo  resultado do mesmo poderá  afetá-los
positivamente ou negativamente.
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Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas
O CAU/BR adotou, para seus principais sistemas informatizados de atendimento às seus objetivos finalísiticos, o desenvolvimento
próprio com detenção dos códigos fontes, terceirizando somente sistemas administrativos (atividade-meio). 

SISTEMAS
Sistema: COMPRAS&CONTRATOS.NET

Objetivo:
Módulo  da  solução  de  gestão  integrada  IMPLANTA.NET
responsável pelo controle dos processos de compras e dos contratos

Responsável técnico: Analista de Compras, Contratos e Licitações

Responsável da área de negócio: Gerente Administrativo

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Controle de Contratos - Emissão de mapas comparativos de preços - Emissão de ordens de
compras e de serviços - Processos de compras e contratações

Informações adicionais:

Sistema: CRM

Objetivo:

 Sistema de relacionamento com o público interno e externo. Utilizado pelo TAQ –
Teleatendimento Qualificado e pela RIA - Rede Integrada de Atendimento. Contém uma
base de informações relevantes de atendimento ao público interno, externo e comunidade
profissional

Responsável técnico: Coordenador da RIA

Responsável da área de negócio: Gerente do Centro de Serviços Compartilhados

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades:
Central de Atendimento 0800
Atendimento por endereço eletrônico: atendimento@caubr.gov.br  

Informações adicionais:

Sistema: GESTÃO TCU.NET

Objetivo:
Módulo da solução de gestão IMPLANTA.NET que tem o propósito de facilitar a
elaboração, recepção, análise, aprovação, agregação e geração do arquivo final para
transmissão ao TCU dos Relatórios de Gestão do Conselho Federal e seus Regionais.

Responsável técnico: Analista de Controladoria

Responsável da área de negócio: Chefe da Auditoria

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Controle e auditoria dos relatórios de gestão dos CAU/UF - Geração dos arquivos nos
moldes e prontos para inserção no sistema do TCU, o e-Contas

Informações adicionais:

Sistema: IGEO – Sistema de Inteligência Geográfica

Objetivo: Espacializar as informações relevantes da profissão de Arquitetura e Urbanismo.

Responsável técnico: Coordenador do IGEO
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Responsável da área de negócio: Gerente do Centro de Serviços Compartihados

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Disponível em http://igeo.caubr.gov.br:

Informações adicionais:

O  IGEO  é  uma  aplicação  de  SIG  na  internet  que  permite  aos
usuários e profissionais autorizados do CAU/BR e dos CAU/UF
integrar informações cadastrais com dados geográficos, resultando
em  mapas,  relatórios,  painéis  de  indicadores  e  gráficos  que
auxiliarão  o  acompanhamento,  a  visibilidade  e  o  planejamento
estratégico, bem como a relação de dependência entre os diversos
dados da instituição.
Especificamente, é um aplicativo projetado para atender a demandas
por cruzamento de dados cadastrais georreferenciados como auxílio
na tomada de decisão e definição de estratégias.  É utilizado em
atividades onde a componente espacial (geográfica) é fundamental
para o desenvolvimento de metodologias e rotinas que atendam às
diversas áreas de atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
como um todo.

Sistema: Portal da Transparência

Objetivo: Captar e disponibilizar ao cidadão-usuário todas as informações previstas pela Lei de
Acesso à Informação - LAI.

Responsável técnico: Analista de Comunicação

Responsável da área de negócio: Assessor de Comunicação Integrada

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Disponíveis em http://transparencia.caubr.gov.br/

Informações adicionais:

Sistema: SIALM.NET

Objetivo:
Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelo controle do
estoque do Almoxarifado com controle do consumo por departamento, período, gênero e
integrado à contabilidade.

Responsável técnico: Assistente Administrativo

Responsável da área de negócio: Gerente Administrativo

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Controle e movimenta de materiais de consumo e de expediente em estoque

Informações adicionais:

Sistema: SICCAU - Sistema de Informação e Comunicação do CAU

Objetivo: Éa principal interface com o CAU, profissionais, empresas de arquitetura e comunidade.

Responsável técnico: Coordenador do SICCAU

Responsável da área de negócio: Gerente do Centro de Serviços Compartihados

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades:
Disponível em http://servicos.caubr.gov.br:
Solicitação de Registro Profissional - Solicitação de Registro de
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Empresa - Verificação da Autenticidade de Certidões - Verificar da
Autenticidade  de  RRT  -  Cadastramento  de  Denúncia  - Busca
por Profissional/Empresa - Consulta a Registro de Direito Autoral -
 Notícias - Consultas sobre Eleições

Informações adicionais:

Sistema: SISCONT.NET

Objetivo:
Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelos controles
orçamentários e contábeis da entidade, totalmente adequado às novas normas da
contabilidade aplicada ao setor público citadas no MCASP.

Responsável técnico: Contador

Responsável da área de negócio: Gerente de Orçamento e Finanças

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Controle Orçamentário e Patrimonial - Controle de movimentação financeira -
Demonstrações Contábeis

Informações adicionais:

Sistema: SISPAD.NET

Objetivo: Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelo controle das
viagens custeadas pela Entidade

Responsável técnico: Analista de Eventos e Passagens

Responsável da área de negócio: Gerente Administrativo

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Solicitação de destacamento - Prestação de contas - Montagem do processo de viagem -
Controle de emissão de passagens - Controle de concessão de diárias

Informações adicionais:

Sistema: SISPAT.NET

Objetivo: Módulo da solução de gestão integrada IMPLANTA.NET responsável pelo controle
patrimonial de bens móveis e imóveis

Responsável técnico: Assistente Administrativo

Responsável da área de negócio: Gerente Administrativo

Criticidade para a unidade: Alta

Principais funcionalidades: Controle e movimentação de bens patrimoniais - Depreciações - Baixas

Informações adicionais:

CAPACITAÇÕES
Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI
O plano de capacitação da área restou prejudicado pela rotatividade, principalmente dos gestores da área, o que foi retomado no exercício
de 2016.

Informações adicionais
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FORÇA DE TRABALHO TI
Análise crítica sobre a força de trabalho de TI
O Quadro de pessoal lotado no Centro de Serviços Compartilhados, em atendimento aos princípios de economicidade e eficiência, dentre
outros, encontra-se estruturado adequadamente às demandas da área.

Informações adicionais

Força de trabalho TI Relação com a Entidade Quantidade

Estagiários 0

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da
unidade Empregado público celetista 16

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de
outros órgãos/entidades 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da
unidade 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de
outros órgãos/entidades 0

Terceirizados 0

PROJETOS DE TI
Análise crítica sobre os Projetos de TI

Projetos de TI desenvolvidos no exercício de 2015:

Tele  Atendimento Qualificado  –  Manter  9  pontos  de  atendimento  (PA)  e  1  de  supervisão
(PAS) pelo período de 5 meses; e 14 (PA) de atendimento, 1 (PST) de Supervisão técnica e 1 (PSQ) de
supervisão de qualidade por um período de 7 meses.

Atendimento telefônico gratuito (0800) – Manter o serviço de telefonia 0800 por um período de
1 ano.

Datacenter - Manter datacenter virtual com servidores e aplicações corporativas com finalidade a
atender o CAU/BR e CSC pelo período de 12 meses.

Fábrica  de  software -  Contratar  e  manter  uma  fábrica  de  software  pelo  período  de  1  ano
contabilizados em 3.238,35 pontos de função para evoluções e correções dos sistemas SICCAU e
IGEO.

Sistemas terceirizados - Gerir 28 licenças do SISCONT, SISPAT, CENTRO DE CUSTOS e
GESTÃO TCU (atendendo o CAU/BR e os 27 CAU/UF); e 9 licenças do SIALM e 1 licença do
SICCL (Sistema de Compras e Contratos).
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Informações adicionais
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

Não se aplica à entidade 
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9.2 INTERNO 

Não se aplica à entidade 
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 

Não se aplica à entidade 
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Não se aplica à entidade 
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

ANEXO VII - Declaração_Unidade_Pessoal_CAUBR.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11
ANEXO VIII - Deliberação_Plenária_DPOBR 0054-06 2016_Contas_CAUBR_2015.pdf - Vide
anexo do tópico 11.1 na sessão 11
ANEXO IX - DeliberaçãoCPFi_12.2016_Contas_CAUBR_2015.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 na
sessão 11
ANEXO X - ParecerAUDIN_012016_CAUBR.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11
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ANEXO I -
Gestão_TCU_Descrição_Cargos_2015.pdf

- Anexo do tópico 3.5
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ORGANOGRAMA – DESCRIÇÃO DE CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO 

 

Descrição sucinta das competências e titularidades das Unidades Organizacionais do 

CAU/BR 

 

Assessoria de Comunicação Integrada 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área; 

Assessorar a Presidência e órgãos colegiados superiores, quanto às ações de comunicação e 

integração junto aos profissionais da Arquitetura e Urbanismo e sociedade civil. 

Titular: Júlio Antonio de Oliveira Moreno 

Cargo: Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada 

Nomeação: 10/02/2014 

 

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de 

Planejamento e Gestão da Estratégia, em âmbito nacional (CAU/BR e CAU/UF); Elaborar e 

propor diretrizes, indicadores e procedimentos de gestão estratégica para a atuação do 

Conselho à Presidência do Conselho, à Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário. 

Titular: Maria Filomena Paulos 

Cargo: Assessora Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia 

Nomeação: 19/12/2011 

 

Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de 

Relações Institucionais e Parlamentares. 

Titular: Luciana Rubino 

Cargo: Assessora Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares 

Nomeação: 21/01/2015 

 

Assessoria Jurídica 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Jurídica; 

Fornecer assessoramento técnico e administrativo dentro se sua área de atuação e 

especialidade; Elaborar diretrizes e orientar a Presidência do Conselho. 

Titular: Carlos Alberto de Medeiros 

Cargo: Chefe da Assessoria Jurídica 

Nomeação: 19/12/2011 
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Assessoria Especial da Presidência 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Gabinete 

da Presidência; Fornecer assessoramento técnico e administrativo dentro se sua área de 

atuação e especialidade; Elaborar diretrizes e orientar a Presidência do Conselho. 

Titular: Cristina Evelise Vieira Alexandre 

Cargo: Assessora Especial da Presidência 

Nomeação: 15/05/2015 

 

Auditoria 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área de 

Auditoria interna do CAU/BR; Elaborar e submeter à apreciação dos órgãos deliberativos, o 

Manual de Auditoria e o Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna; Coordenar a 

elaboração dos Relatórios de Gestão ao TCU, do sistema CAU/BR – CAU/UFs; Elaborar 

Notas Técnicas sobre processos, procedimentos e prestações de contas no âmbito do 

sistema; Gerir contratos com auditoria independente e executar auditorias de avaliação de 

controles internos no âmbito do sistema. 

Titular: Helder Baptista da Silva 

Cargo: Chefe da Auditoria 

Nomeação: 13/01/2015 

 

Gabinete da Presidência 

Competências: Planejar, organizar, executar e supervisionar as atividades da Área Gabinete 

da Presidência; Coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades dos servidores, 

processos e agenda do Gabinete, para garantir a boa qualidade dos trabalhos, bem como o 

cumprimento dos prazos; Assessorar o Presidente em todas as atividades desenvolvidas no 

Gabinete. 

Titular: Raquelson dos Santos Lins 

Cargo: Chefe de Gabinete da Presidência 

Nomeação: 02/02/2015 

 

Secretaria Geral da Mesa 

Competências: Gerir as atividades das assessorias para assegurar um trabalho coordenado 

entre as diversas comissões; Elaborar relatórios para subsidiar superior, comissões e outros 

interessados para a correta tomada de decisão; Acompanhar o tramite e o encaminhamento 

de documentos/processos relacionados ao Conselho; Encaminhar para publicação as 

documentações oriundas da Plenária, Comissão e CEAU. 

Titular: Daniela Demartini de Morais Fernandes 

Cargo: Secretária-Geral da Mesa 

Nomeação: 04/06/2012 
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Gerência Administrativa 

Competências: Planejar, organizar e gerenciar todas as atividades da Área Administrativa; 

Administrar os Recursos Humanos; Administrar os benefícios indiretos; Administrar o 

Patrimônio e Almoxarifado; Administrar os Serviços Gerais; Administrar os contratos de 

Prestação de Serviços. 

Titular: Henrique Martins Farias 

Cargo: Gerente Administrativo 

Nomeação: 02/02/2015 

 

Gerência de Orçamento e Finanças 

Competências: Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Área Financeira; Planejar, 

acompanhar e executar o orçamento do CAU/BR; Subsidiar, a Assessoria de Planejamento, 

na formulação de diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento para o CAU/BR 

e CAU/UFs; Analisar as propostas orçamentárias e propostas de reprogramação 

orçamentária do CAU/BR e CAU/UFs; Analisar os relatórios de execução orçamentária dos 

valores orçados e realizados do CAU/BR e CAU/UFs. 

Titular: Renato de Melo Teixeira 

Cargo: Gerente de Orçamento e Finanças 

Nomeação: 06/03/2014 

 

Gerência do Centro de Serviços Compartilhados 

Competências: Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Área Técnica; Planejar, 

coordenar e supervisionar as atividades de desenvolvimento de processos gerenciais que 

tenham por objetivo a identificação, a construção, a proteção e o compartilhamento do 

conhecimento institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo; Atender às 

necessidades demandadas pelas áreas do CAU/BR e promover o aconselhamento de seus 

dirigentes em matérias afetas à gestão e tecnologia da informação. 

Titular: Cristiano Xavier Lucas Ferreira 

Cargo: Gerente do Centro de Serviços Compartilhados 

Nomeação: 03/11/2015 

 

Gerência Geral 

Competências: Planejar, organizar e gerenciar as atividades do CAU/BR; Planejar, 

coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho desenvolvidas pelas Gerências e 

Assessorias específicas, observadas as normas regimentais, as orientações do Presidente do 

e as deliberações do Conselho; Propor políticas, diretrizes e normas a serem adotados na 

execução das atividades; Implementar as políticas, diretrizes e normas aprovadas pelo 

Conselho e os critérios, parâmetros e os procedimentos de atuação das áreas de 

coordenação; Coordenar a formulação do direcionamento estratégico do Conselho com a 

identificação de sua missão, visão de futuro, análise de cenários e o conjunto de valores que 
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nortearão as estratégias, metas e planos de ação; Coordenar a implementação dos 

programas, projetos e ações de natureza estratégica, promovendo o alinhamento de todos os 

colaboradores do Conselho ao direcionamento institucional formulado. 

Titular: Andrei Candiota 

Cargo: Gerente Geral 

Nomeação: 21/02/2014 

 

Ouvidoria 

Competências: Planejar, organizar e gerenciar as atividades da Ouvidoria do CAU/BR; 

Propor ações internas e externas da instituição, objetivando o aprimoramento dos serviços 

prestados aos Arquitetos e Urbanistas; Estabelecer um canal de diálogo entre os Arquitetos e 

Urbanistas e a instituição, garantindo-lhe o direito de se manifestar sobre as atividades 

administrativas por ela desenvolvidas; Avaliar o grau de satisfação dos Arquitetos e 

Urbanistas com a instituição e do aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos. 

Titular: Roberto Rodrigues Simon 

Cargo: Ouvidor Geral 

Nomeação: 01/07/2015 
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2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

O Plano de Ação do CAU/BR para o exercício de 2015 seguiu as premissas e orientações estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na visão de longo prazo 2023,

objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que se apresentam no Mapa Estratégico, para o alcance da Visão "Ser reconhecido como referência na defesa e

fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo" . Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento Tático e Operacional, estruturado em iniciativas estratégicas - projetos

e atividades vinculados aos objetivos estratégicos priorizados para o exercício, as orientações e destinações estratégicas de recursos estão em conformidade com as políticas e

prioridades estabelecidas pelo Conselho, para 2015, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação, aprovadas pelo Plenário do CAU/BR. No decorrer do exercício, frente

às metas realizadas e resultados alcançados no período, bem como a novas políticas e diretrizes que se façam necessárias para um melhor desempenho da atuação do Conselho, na

busca do alcance de sua Missão e Visão, e em prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, as correções de rumo que se fizeram necessários foram objeto de

ajustes no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2015, que ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário do CAU/BR. Os limites e condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de

2015 situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente às metas previstas, se justificam pelas adequações realizadas pelo CAU/BR,

visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da Missão e Visão do Conselho.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

A Seminários Regionais 

A Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC

P Encontros Temáticos da CEP-CAU/BR com os CAU/UF (EM BRASÍLIA)

A Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria

A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

P
Seminário de Alinhamento com as Comissões de Ensino e Formação 

estaduais

P Reuniões técnicas

P Realização de reuniões com a Ordem dos Arquitetos de Portugal - OA/PT

P  Portal da Transparência

P Projeto de Publicidade

P Projeto Imprensa

A Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação

P
Cadastramento das Instituições de Ensino e registros de arquitetos e 

urbanistas

P
Manifestações Técnicas - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 

CAU.BR e ABEA

P Acreditação de Cursos  (Selo de Qualidade do CAU)

P Acesso e Permanência na Profissão

P Acordo CAU/BR-SERES/MEC

P
Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das IES 

no CAU/BR

P Código de Ética Comentado

P Seminário Nacional

P Seminários Regionais

P Aquisição de sistema Autocad

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com 

a sociedade

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

1 / 1



FORM.A-  DEMOSTRATIVO DE FONTES E USOS

Valor (R$)                                                         

(A-B) (%)  (B/A)

                       34.824.043                    32.963.026 -                     1.861.017                         94,7 

                       25.724.623                    23.911.975 -                     1.812.648                         93,0 

                       10.803.270                    10.775.160 -                          28.111                         99,7 

                         8.919.559                       8.617.394 -                        302.164                         96,6 

                         1.233.632                       1.189.457 -                          44.175                         96,4 

                            650.079                          968.308                           318.229                       149,0 

14.921.353                                          13.136.816 -                     1.784.537                         88,0 

2.112.814                                              2.090.606 -                          22.208                         98,9 

6.986.606                                              6.960.445 -                          26.161                         99,6 

-                                                                               -                                       -                              -  

                       11.611.116                       1.588.019 -                   10.023.097                         13,7 

                       11.611.116                       1.588.019 -                   10.023.097                         13,7 

                                      -                              -  

                       46.435.159                    34.551.045 -                   11.884.114                         74,4 

                       44.934.670                    31.086.877 -                   13.847.793                         69,2 

                       15.457.256                       5.106.454 -                   10.350.802                            33 

                       29.477.414                    25.980.423 -                     3.496.991                            88 

                            904.338                          904.338                                       -                       100,0 

                            128.151                          128.151                                       -                       100,0 

                            468.000                                       - -                        468.000                              -  

                       46.435.159                    32.119.365 -                   14.315.793                         69,2 

                                         -                       2.431.680                       2.431.680                              -  

A Reserva de Contingência não foi utilizado em 2015. O CAU/BR teve uma despesa de capital no valor de

R$ 1.588.019,00.

1.1.1.3 Taxas e Multas

PROGRAMAÇÃO 2015

 Valor Programado (R$) 

(A)
Valor Executado (R$) 

(B)

Execução

Especificação

I. FONTES

1.1.1.1 Pessoa Física

1 Programação Operacional

Atividades

1.1.2 RRT

1.2 Aplicações Financeiras

1.3 Outras Receitas

1.4 Fundo de Apoio

2 Receitas de Capital

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

II - USOS

 I - TOTAL DAS FONTES

Projetos

2.2 Outras Receitas

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1 Anuidades

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

COMENTÁRIOS :

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência

II – TOTAL DE USOS

VARIAÇÃO (I-II)



FORM. B AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados 

Ensino e Formação                        
(CEF)

P
Manifestações Técnicas - Convênio 

de Cooperação Técnica e 
Financeira CAU.BR e ABEA

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Manter convênio firmado com a ABEA para ter as 
manifestações técnicas e políticas na área de educação 

baseadas nos relatórios elaborados.

O Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o 
CAU/BR e a ABEA foi renovado em 2015, com vigência até 31 
de dezembro de 2016 e a intenção da Comissão é renovar o 

convênio para a continuação das atividades.

Fazer com que o MEC siga as manifestações técnicas 
elaboradas.

A Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
operacionaliza o Acordo de Cooperação Técnica firmado 
entre CAU e SERES/MEC e obteve dados relevantes para 

subsidiar ações mais eficazes da CEF-CAU/BR junto ao MEC.

Ensino e Formação                        
(CEF)

P

Justificativas para as metas físicas e resultados

RESULTADOSMETAS FÍSICAS 

Ensino e Formação                        
(CEF)

P
Cadastramento das Instituições de 
Ensino e registros de arquitetos e 

urbanistas

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Obter um ambiente eletrônico de cadastramento dos 
cursos em pleno funcionamento, realizar melhorias e 

ajustes necessários; Ter todos os cursos de arquitetura e 
urbanismo cadastrados no CAU, em respeito ao Art. 4º 

da Lei 12.378/10 - 6 reuniões.

Operacionalizado o cadastramento das instituições de ensino 
em uma ação conjunta CAU/BR-CAU/UFs. Em razão da 

funcionalidade limitada dos atuais sistemas do CAU (SICCAU e 
IGEO) e indefinições no processo de cadastramento, o cadastro 

dos cursos tem avançado lentamente.

Disponibilizar um ambiente eletrônico de 
cadastramento dos cursos em pleno funcionamento, 
realizar melhorias e ajustes necessários; Aumentar a 

quantidade de cursos de arquitetura e urbanismo 
cadastrados no CAU.

A Comissão aprovou por meio de deliberação: proposta 
elaborada pela Assessoria da CEF-CAU/BR de alteração do 

Módulo Acadêmico do SICCAU; metodologia de conferência 
de regularidade de cursos por meio das prerrogativas do art. 

63 da Portaria Normativa MEC nº 40/2007; tutorial para 
inserção de informações e documentos do curso para 

cadastro no CAU/BR; tutorial para consulta da regularidade 
de curso de arquitetura e urbanismo no sitio do e-MEC. 

Entretanto, essas ações foram paliativas e não solucionaram 
os problemas existentes no cadastro, também não substituem 
uma normativa específica regulamentadora do art. 4º da Lei 

12.378/2010. Como algumas visitas foram realizadas nos 
estados nos primeiros oito meses do ano de 2015 

concomitantemente às reuniões ordinárias da comissão e nas 
visitas do conselheiro federal representante das IES, não 

houveram gastos nesse centro de custo.

Ensino e Formação                        
(CEF)

P Acordo CAU/BR-SERES/MEC
Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 
formação continuada

 A elaboração de resolução específica que 
regulamente o art. 4º da Lei 12.378/2010 em 

2016, frente às prioridades de atuação em 2015, 
ficou postergada para o exercício de 2016.

Realizar reunião preparatória da CEF em conjunto com a 
Assessoria da CEF, equipes do SICCAU e do IGEO e 

Consultoria; Realizar 2 reuniões com a Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior do 

Ministério da Educação (1 Conselheiro relator, 1 dia); 
Contratação consultoria para levantamentos e análises 
de mobilidade de profissionais e demandas de cursos e 
vagas utilizando as ferramentas SICCAU, IGEO e E-mec; 

Participação da consultoria em 3 reuniões da CEF-
CAU/BR.

Foram realizadas 2 reuniões com a SERES/MEC, para tratar das 
instituições federais de ensino sem reconhecimento, dos 

critérios considerados nas manifestações técnicas realizadas 
pelo CAU/BR, da forma de cálculo de tempestividade, dos 
procedimentos a serem adotadas em ocasião de egressos 

serem registrados irregularmente entre outros.

Conhecer os critérios considerados nas 
manifestações técnicas realizadas pelo Conselho, via 

acordo de cooperação com a ABEA, para influenciar a 
qualidade do ensino do país. 

O consultor contratado para operacionalização do Acordo de 
Cooperação Técnica firmado entre CAU e SERES/MEC vem 

obtendo dados relevantes para subsidiar ações mais eficazes 
da CEF-CAU/BR junto ao MEC.

Acreditação de Cursos  (Selo de 
Qualidade do CAU)

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Seminário sobre acreditação; Contratação de consultor 
para lançamento de edital para seleção, convocação e 

treinamento de especialistas; lançamento de edital para 
acreditação; produção do selo da acreditação e diploma 

dos formandos; divulgação; Realizar reunião com o 
Ministério da Educação – MEC.

Realização da contratação de uma consultoria.

Elaborar uma proposta de programa de acreditação 
para cursos de arquitetura e urbanismo, 

incorporando as contribuições resultantes das 
discussões no âmbito da Comissão de Ensino do 

CAU/BR. 

Deu-se o início dos trabalhos, entretanto os primeiro 
resultados estão previstos para o início de  2016.

Ensino e Formação                        
(CEF)

P Acesso e Permanência na Profissão
Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 
formação continuada

Contratação de consultor para elaboração de material 
técnico sobre as experiências nacionais e internacionais 

em residência técnica na área de Arquitetura e 
Urbanismo e elaboração de projeto de implementação 
no âmbito do CAU/BR; Participação da consultoria em 2 

reuniões da CEF-CAU/BR - 1 dia.

Metas não realizadas. 

Propor diretrizes para programas de educação 
continuada, incorporando as contribuições 

resultantes das discussões no âmbito da Comissão de 
Ensino do CAU/BR.

Resultado não alcançado.
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Ensino e Formação                        
(CEF)

P
Seminário de Alinhamento com as 
Comissões de Ensino e Formação 

estaduais

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Encontro de alinhamento com as CEF-CAU/UF (1 dia) - 
Conselheiros titulares (a CEF-CAU/BR paga para os seus 
membros, 1 conselheiro titular e 1 funcionário de cada 
um dos 11 CAU básicos; os demais CAU/UF custeiam a 

própria participação)

Realização 1º Seminário de Alinhamento com as Comissões de 
Ensino e Formação estaduais.

Alinhar os conhecimentos entre os  conselheiros do 
CEF/CAU BR e CEF/CAU UF.

Aproximação entre os representantes da  CEF-CAU/BR e as 
CEF-CAU/UF, além de assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 
Sociedade e Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura 

e Urbanismo e sua formação continuada.

Dar cumprimento ao §2º do Art.61º da Lei 
12.378/2010 .

O conselheiro representante das IES, além de realizar ações 
dentro do CAU/BR para estreitar o contato da CEF-CAU/BR 

com as CEF-CAU/UF participou presencialmente de 9 eventos: 
Reunião do Conselheiro Federal Representante das IES com a 

Universidade Positivo para informações sobre o UNASUR - 
programa de acreditação de cursos de arquitetura em 

implementação dentre os países membros do MERCOSUL; 
Reunião com a Comissão de Ensino e Exercício Profissional do 
CAU/SC; Palestrante do III Fórum de Coordenadores de Cursos 

de Arquitetura e Urbanismo do Paraná; Reunião com a 
Comissão de Ensino e Formação Profissional e com a Diretoria 
de Ensino e Formação; Realização da 4ª reunião extraordinária 

da CEF paralelamente ao XXXIV ENSEA e XVIII CONABEA de 
2015; VI seminário com os Coordenadores de Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do RS; Encontro anual: Oxigenar o 
Ensino de Arquitetura e Urbanismo; Participação na Mesa 4 da 

2ª Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas. Tema: 
Ensino; Reunião com a DEF-CAU/SP para alinhamento das 
pautas a serem discutidas em ambas as comissões (CEF-

CAU/BR e CEF-CAU/SP) em 2016.

As ações aproximaram a CEF-CAU/BR das CEF-CAU/UF, 
intensificando as ações dos Conselhos estaduais junto aos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo das Instituições de Ensino 
Superior de cada estado. Além disso, as matrizes de 

mobilidade dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e o 
projeto de Acreditação de Cursos da CEF-CAU/BR foram 

introduzidos nas discussões com as Comissões estaduais e 
com as Instituições.

Ensino e Formação                        
(CEF)

P
Manter e desenvolver as atividades 
do Conselheiro representante das 

IES no CAU/BR

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

 8 visitas técnicas de 1 dia para o Conselheiro 
Representante das IES no CAU/BR para articulação entre 
as Comissões de Ensino e Formação estaduais e a CEF-

CAU/BR - 4 visitas

Ensino e Formação                        
(CEF)

A
Manter e desenvolver as atividades 
da Comissão de Ensino e Formação

Influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Realizar 12 reuniões ordinárias anuais da CEF, no 
período de janeiro a dezembro de 2014, para tratar de 
assuntos de competência desta Comissão nos termos 

regimentais (12 reuniões com toda a comissão); Realizar 
6 reuniões técnicas  entre Coordenador e Assessoria 
para atendimento das demandas dos CAU/UF e da 

ouvidoria; Realizar 2 reuniões extraordinárias da CEF, no 
período de janeiro a dezembro de 2014, para tratar de 
assuntos de competência desta Comissão nos termos 

regimentais (2 reuniões com toda a comissão); 
Convidados - previsão para 6 (viagens e diárias) - 3 
convites com 1 dia ; Assessoria p/ reuniões fora de 

Brasília (previsão de 2) Remunerar o pessoal (Prever 
remuneração da Assessoria e gastos com Licença 

Maternidade); Contratação de consultoria externa para 
assessorar a CEF durante a licença maternidade da 
analista técnica; Comparecimento a seminários e 
eventos em atendimento a convites recebidos de 

entidades, IES ou CAUs.  (6 visitas, 1 conselheiro, 2 dias) - 
4 eventos; 6 Reuniões com o sistema educacional (2 
conselheiros, 1 dia) para propor aprimoramento dos 

normativos em vigor sobre a regulação educacional na 
área de arquitetura e urbanismo. - 3 reuniões

Foram realizadas ao longo do ano: 11 reuniões ordinárias no 
período de janeiro a dezembro de 2015, nas quais foram 

realizadas as ações de rotina da comissão;  2 reuniões 
extraordinária em setembro de 2015; 2 reuniões técnicas entre 

o Coordenador e a Assessoria da Comissão para revisão dos 
normativos referentes às resoluções que abordam o registro 

profissional e demais processos da CEF;  2 reuniões com a 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
(Seres) do Ministério da Educação (MEC);  1 reunião com a 

Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP);  1 Seminário da CEF-CAU/BR – 1º Seminário de 
Alinhamento com as CEF-CAU/UF, que objetivou: aproximar as 

Comissões; assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento dos CAU/UF com os Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade; e, influenciar as diretrizes do ensino de 
Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada; 

Acompanhamento das reuniões do Colegiado Permanente das 
Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas - CEAU; 

Acompanhamento e ajustes do Plano de Ação da CEF para 
2015; Elaboração do plano de ação da CEF/BR para 

2016;Emissão de 104 deliberações ao longo do ano sobre os 
temas de competência da CEF; Homologação de 89 registros 

de profissionais diplomados em instituições de ensino 
estrangeiras;

Contribuir para o bom funcionamento da Comissão. Pleno funcionamento da Comissão.



FORM. B AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados 

Justificativas para as metas físicas e resultados

RESULTADOSMETAS FÍSICAS 

Realização de dois eventos foram realizados em Brasília em 
julho e novembro de 2015, e contou com a participação de 

todos os CAU/UF.

Construir uma base conceitual a partir de 
informações oriundas dos CAU/UF

Participação do corpo funcional e de conselheiros de todos 
CAUs Estaduais, com uma média de 80 participantes por 

evento
Elaboração do Relatório Comentado da CEP-CAU/BR 

contendo a análise e parecer da Comissão para todas as 
contribuições e solicitações dos CAU/UF, resultantes de cada 

grupo temático
Elaboração de Documentos Técnicos para auxiliar na 

uniformização e padronização dos procedimentos relativos 
aos processos de fiscalização realizados pelos CAU/UF 

(Fluxograma e Checklist)

Exercício Profissional                                   
(CEP)

P
Encontros Temáticos da CEP-
CAU/BR com os CAU/UF (EM 

BRASÍLIA)

Tornar a fiscalização um vetor de 
melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Realizar 2 Encontros Temáticos em Brasília com a 
participação dos 5 conselheiros membros da CEP, da 

Assessoria Técnica e 1 assistente. São 2 dias de evento e 
infraestrutura para 120 pessoas (1 sala grande e 4 

pequenas). O 1º Encontro Temático já foi realizado em 
11 e 12 de junho e o 2º Encontro está previsto para os 

dias 8 e 9 de outubro de 2015.

Ética e Disciplina                
(CED)

A
Manutenção das atividades da 
Comissão de Ética e Disciplina

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realizar 12 reuniões ordinárias em Brasília com a 
presença de 05 conselheiros e 01 convidado (3 diárias + 

1 deslocamento + 1 passagem); Realizar 06 reuniões 
técnicas com participação de 05 conselheiros (1 diária + 

1 deslocamento + 1 passagem) 6 REUNIÕES; Efetuar 
pagamento de salário e encargos à analista técnica.

Realização de 11 reuniões ordinárias em Brasília; Realização de 
1 reuniões extraordinária em Brasília; Pagamento de salários e 

encargos de 1 analista técnico.

Realizar as reuniões ordinárias, extraordinárias e 
participar de eventos dos CAUs/UF e de entidades de 

outros de interesse da arquitetura e urbanismo 
relacionados à ética, no sentido de discutir e 

apresentar soluções às questões ético-disciplinares 
emanadas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.

Pleno funcionamento da Comissão.

Ética e Disciplina                
(CED)

P Código de Ética Comentado
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Contratação de consultoria para desenvolvimento do 
Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo Comentado - 1ª, 2ª e 3ª etapas; 1ª etapa a 
ser realizada em 2015 e 2ª e 3º etapas a serem 

realizadas em 2016.

 Assinatura do contrato de consultoria para elaboração do 
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR;

Desenvolvimento do trabalho no ano de 2016.
Elaborar o Código de Ética e Disciplina Comentado.

Foi assinado o contrato e as atividades de elaboração serão 
executadas em 2016.

Ética e Disciplina                
(CED)

P

Seminários Técnicos de 
capacitação dos conselheiros e 

assessorias jurídica e técnica das 
CEDs

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Realizar 2 seminários em Brasília, com a participação de 
1 conselheiro estadual e 1 assessor jurídico 1 dia. do 
CAU/BR locação, participação dos conselheiros da 

comissão e o assessor jurídico do CAU/BR

 Realização do 1º Seminário Técnico para as assessorias 
jurídicas e técnica das Comissões de Ética e Disciplina dos 

CAU/UF nos dias 17 e 18 de agosto em Brasília/DF; Realização 
do 2º Seminário Técnico para as assessorias jurídicas e técnica 

das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF no dia 9 de 
dezembro em Brasília/DF;

Capacitar conselheiros e assessores jurídicos e 
técnicos para estabelecer uniformização na análise e 
julgamento dos processos éticos e no entendimento 

das resoluções que tratam de ética e disciplina.

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações do setor.

Ética e Disciplina                
(CED)

Seminário NacionalP
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão
Evento de dois dias em Brasília com a participação dos 5 

conselheiros (espaço + aluguel )

Realização do Seminário Nacional da CED dias 10 e 11 de 
dezembro em Brasília/DF, com discussão sobre os principais 

temas abordados nos Seminários Regionais da CED em 2015 e 
envio de relatório com as principais discussões ocorridas ao 

longo do ano 

Discutir sobre a condução dos processos ético-
disciplinares  II - Difundir do Código de Ética e 

Disciplina nas escolas de arquitetura e entre os 
colegas

Discursão da condução dos processos ético-disciplinares, 
difusão de assuntos relevantes como o Termo de 

Ajustamento de Conduta do Ministério Público do Mato 
Grosso do Sul (sobre reserva técnica) e discussões sobre os 

assuntos a serem abordados pelo Código de Ética e Disciplina 
Comentado, em elaboração.

Ética e Disciplina                
(CED)

P Seminários Regionais
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realizar 5 eventos com duração de 1 dia cada (espaço + 
aluguel); passagens para 5 conselheiros e 2 assessores; 2 

diárias + 1 deslocamento para 2 assessores para 5 
eventos de 1 dia de duração

Realização dos  Seminários Regionais da CED no dia 20 de 
março em São Paulo/SP;  no dia 29 de maio em Natal/SP; nos 

dias 2 e 3 de julho em Goiânia/GO; nos dias 29 e 30 de outubro 
em Belém/PA;

nos dias 26 e 27 de novembro em Florianópolis/SC.

Melhoria no relacionamento da Comissão da CED 
com as comissões dos CAU/UF.

Resultado alcançado dentro do previsto.
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Planejamento e 
Finanças                                     

(CPFI)
A

Desenvolver as atividades da 
Comissão de Planejamento e 
Finanças junto aos CAU/UF

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

06 viagens, com o pagamento de 1 dia para um membro 
da comissão.

Não houve atividades da Comissão junto aos CAU/UF.
Aperfeiçoar e aprimorar a gestão administrativo-
financeira e da estrutura organizacional do CAU

Resultado não alcançado.

Organização e 
Administração                            

(COA)
P

Seminário interno sobre o 
Regimento Geral (atualização)

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realização de Seminário de 01 dia, consecutivo à 
reunião Plenária de março/2015, com a participação dos 

27 conselheiros + IES .
Metas não realizadas. 

Encaminhar, ao Plenário do CAU/BR, para apreciação 
e aprovação, matérias e assuntos de caráter 

administrativo e organizacional.
Resultado não alcançado.

Frente às prioridades de atuação e uma melhor 
estruturação do seminário, o mesmo teve sua 

realização postergada 2016.

Exercício Profissional                                   
(CEP)

A Seminários Regionais 
Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e 
Urbanismo

Realização de Seminários Regionais da CEP-CAU/BR.
Os custos com passagens dos conselheiros e convidados para 

os 2 eventos da CEP foi debitado, pelo setor financeiro, do 
Centro de Custo de Atividades.

Capacitar os conselheiros das Comissões de Exercício 
Profissional dos CAU/UF e os gerentes técnicos e de 

fiscalização desses conselhos, acerca da correta 
interpretação e aplicação dos normativos, de forma a 

ensejar uma eficiente e eficaz fiscalização do 
exercício da Arquitetura e Urbanismo.  Incorporar ao 

CAU procedimentos modernos e inovadores, 
relativos aos normativos voltados para a 
regulamentação e o controle do exercício 

profissional; Intensificar o relacionamento entre o 
CAU/BR e os CAU/UF, no que se refere à 

normatização e à fiscalização do exercício da 
profissão.  

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações da comissão.

Exercício Profissional                                   
(CEP)

A
Manter e desenvolver as atividades 

da Comissão de Exercício 
Profissional do CAU/BR

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realização de 12 (doze) Reuniões Ordinárias para 
manter e desenvolver as atividades da CEP-CAU/BR; 

Realização de 4 Reuniões Técnicas para manter e 
desenvolver as atividades da CEP-CAU/BR; Contratação 

de Consultoria Especializada para auxiliar no 
desenvolvimento de normativos da CEP-CAU/BR; 

Remuneração de pessoal e encargos para assessorar 
tecnicamente a CEP-CAU/BR.

Realizadas 10 Reuniões Ordinárias da Comissão e 3 reuniões 
técnicas (2 com a assessoria da comissão e 1 com os 

coordenadores das comissões do CAU/BR); Participação da 
coordenação da CEP  em 6 Reuniões Ordinária do CEAU – 

Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo; 
Representação e participação dos conselheiros da CEP  em 8 

Eventos externos, 

Revisar das Resoluções que dispõem sobre 
Fiscalização, Atividades e Atribuições Plenas e 

Privativas e Registro de Pessoa Jurídica; Prestar 
esclarecimentos e orientações aos CAU/UF e áreas 

internas do CAU/BR como Gerência do CSC, 
Ouvidoria e Assessorias; Revisara Resolução 21 e 22 - 
Atribuições e Atividades profissionais e Fiscalização 

do exercício profissional

Resultado parcialmente alcançado. 

Parte das ações previstas na programação 2015 e 
não realizadas, frente às prioridades de atuação, 
foram postergadas para o exercício de 2016, que 

incorpora metas com a contratação de 
consultores especializados, objetivando trabalhos 
no desenvolvimento de novos normativos, como 
a proposta de resolução sobre a fiscalização de 

serviços oferecidos via Internet e as revisões das 
Resoluções nº 22 e 28, e também de documentos 
técnicos específicos como o Guia Explicativo das 

Atividades com base na Resolução CAU/BR nº 21.

Planejamento e 
Finanças                                     

(CPFI)
A

Manter e Desenvolver as 
Atividades da Comissão de 
Planejamento e Finanças 

(Pessoal/Reuniões)

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia

12 reuniões com o pagamento de 2 dias cada (02 diárias 
e  01 deslocamento) e passagem de ida e volta por 

conselheiro salário, benefícios e encargos sociais do 
analista;  Participação dos 5 membros da Comissão em 3 

eventos de 2 dias cada  (duas diárias e  um 
deslocamento) 12 reuniões de 1 dia com a equipe 
técnica do CAU/BR destinadas a tratar de assuntos 

inerentes à CPFI.

Realizadas de 11 reuniões ordinárias e 03 reuniões 
extraordinárias, visando dotar o conselho de arquitetura e 

urbanismo de procedimentos administrativos modernos, e em 
níveis de excelência, elaborando, analisando e aprimorando 

atos e processos, além de realizar ações de representação para 
tratar de assuntos inerentes às normas necessárias ao pleno 

funcionamento do conselho de arquitetura e urbanismo e dos 
seus procedimentos nos campos do planejamento de finanças, 

bem como subsidiar o Plenário para a homologação das 
prestações de contas dos CAU/UF;

Ter um controle financeiro interno integrado e 
transparente entre o CAU/BR  e o CAU/UF.

Resultado totalmente alcançado.

Planejamento e 
Finanças                                     

(CPFI)
P

Seminários de Orientação dos 
CAU/UF - Comissão de 

Planejamento e Finanças.

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia

Realização de Seminário, em Brasília, com a participação 
dos CAU/UF, com duração de 03  dias; Capacitar os 

membros das CPFI estaduais nas competências e 
responsabilidades da Comissão (1 dias) Participantes ; 

Capacitar os membros das CPFI nos processos de 
planejamento e gestão (2 dias).

Realização de 1 Encontro com os Coordenadores da CPFi, em 
Brasília, no dia 08/07/2015, com a participação de 26 CAU/UF;

Nivelar de conhecimento e divulgação das ações do 
CAU.

 Esclarecimentos aos coordenadores das comissões de 
finanças estaduais quanto aos processos de prestação de 

contas.
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Organização e 
Administração                            

(COA)
P

Seminário de apresentação dos 
novos conselheiros

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realização de seminário de 01 dia, consecutivo á 
plenária de janeiro/2015, com a participação dos 27 

conselheiros titulares e 27 suplentes + IES.

Seminário realizado com a participação de 47 convidados e 
demais funcionários do CAU/BR.

Nivelamento de conhecimento entre os novos 
conselheiros e assessores jurídicos sobre 

procedimentos administrativos e funcionamento da 
COA.

Realizada a disseminação da cartilha do conselheiro, bem 
como realizado o nivelado de conhecimento entre os 

conselheiros eleitos e reeleitos.
Foram sanadas dúvidas quanto a procedimentos 

administrativos, bem como apresentado o staff do CAU/BR 
que trata diretamente com os conselheiros.

Relações 
Internacionais              

(CRI)
P 

Realização de reuniões com a 
Ordem dos Arquitetos de Portugal - 

OA/PT

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Realização 02 Reuniões com: Ordem dos Arquitectos d e 
Portugal - OA/PT.  Uma a ser realizada em Portugal e 

uma realizada no Brasil.
Metas não realizadas como previsto. Aprimorar as funcionalidades da Comissão. Resultado parcialmente alcançado.

Não foram realizadas reuniões com a OA/PT. NO 
entanto, foram realizados vários trabalhos acerca 

do acordo, objetivando subsidiar as futuras 
discussões com Portugal.

Relações 
Internacionais              

(CRI)
P Reuniões técnicas

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Realização 03 reuniões técnicas para adaptação do 
SICCAU ao registro de profissionais, no âmbito da CIAM.

Realizada 1ª Reunião Técnica da CRI-CAU/BR , em 03/02/2015 
(coordenador e assessoria);  a 2ª Reunião Técnica da CRI-

CAU/BR , em 08/07/2015 (coordenador e assessoria) e a 3ª 
Reunião Técnica da CRI-CAU/BR , em 09/09/2015 

(coordenador, adjunto e assessoria).

Aprimorar as funcionalidades da Comissão.

Foi desenvolvido protótipo de portal da área de arquitetura 
para registro temporário, desenvolvido pela CRI juntamente à 

Assessoria da Comunicação do CAU/BR, que foi aprovado 
durante a 41ª Reunião da CIAM. O portal deverá entrar em 

funcionamento no início de 2016. 

Organização e 
Administração                            

(COA)
A

Manter e Desenvolver as 
Atividades da Comissão de 

Organização e Administração

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

12 reuniões ordinárias, de 02 (dois) dias cada, com a 
participação de 05  conselheiros; 02 reuniões 

extraordinárias, 01 dia, consecutiva à reunião ordinária, 
com a participação de 05 conselheiros; 03 reuniões do 

coordenador (pagamento de 01 diária, 01 deslocamento 
e passagem de ida e volta); 03 reuniões do coordenador 
ou ;  salários e encargos de 1 analista; 06 participações, 

de 02 dias cada,  de conselheiro como representante em 
missões deliberadas pela comissão 

Realizadas 10 reuniões ordinárias, 5 reuniões extraordinárias e 
3 reuniões técnicas, com trabalhos voltados à homologação 

dos regimentos internos dos CAU/UF. Nesse contexto, as 
reuniões extraordinárias fizeram-se imprescindíveis para dar 
cumprimento aos demais assuntos de responsabilidade da 

Comissão, como: propostas de normativos, orientações 
administrativas, acompanhamento de ações administrativas do 

CAU/BR, definição das prioridades para o plano de ação da 
comissão – exercício 2015, dentre outras;

Elaborado minutas de Resoluções, enviadas ao Plenário no 
exercício de 2015, dispondo sobre: (i) Minuta de resolução 

sobre as competências e composição da CEN e (ii) - Minuta de 
resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação 

dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e 
proposta; Análises e deliberações para subsidiar a 

homologação, pelo Plenário, dos regimentos internos dos 
CAU/UF. Ao final de 2015, a posição ficou retratada por: (i) 

homologação do Regimento Interno do CAU/AL e do CAU/MS; 
(ii) homologação do Regime Interno do CAU/DF; (iii) 

homologação das alterações no Regimento Interno do CAU/SC. 
Deliberação Plenária proposta, elaborada e aprovada pelo 

Plenário.

Encaminhar, ao Plenário do CAU/BR, para apreciação 
e aprovação, matérias e assuntos de caráter 

administrativo e organizacional.
Resultado totalmente alcançado.

Organização e 
Administração                            

(COA)
P

Seminário com representantes dos 
CAU/UF

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realização de dois seminários, de 01 dia, com a 
participação dos 27 Presidentes, 27 Assessores Jurídicos, 

04 representantes de cada COA Estadual/Distrital 
(pagamento de 01 diária, 01 deslocamento e passagem 

de ida e volta para 05 conselheiros da COA 
Infraestrutura para 170-200 participantes) em Brasília.

Seminário realizado com a participação de 50 convidados.
Nivelamento de conhecimento entre os novos 

conselheiros e assessores jurídicos sobre 
procedimentos administrativos e funcionamento da 

COA.

Resultado alcançado.

Relações 
Internacionais              

(CRI)
A

Manter e Desenvolver as 
Atividades da Comissão de 

Relações Internacionais 

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Realização de 08 reuniões ordinárias em Brasília com a 
presença de 05 conselheiros (2 diárias ) e 04 Reuniões 

ordinárias fora de Brasília com a presença de 05 
conselheiros e 01 assessor (2 diárias + 1 deslocamento + 

1 passagem).

Realizadas  9 reuniões ordinárias, sendo uma reunião realizada 
em Natal/RN, no dia 30 de setembro com participação de 

membros do Comitê de Educação da União Internacional de 
Arquitetos - UIA, as demais foram realizadas na sede do 
CAU/BR. Encontros, reuniões e Acordos internacionais.

Manter as atividades da Comissão e pagamento de 
salários.

Resultados alcançados.
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Política Profissional                   
(CPP)

P
 Seminários Regionais de 

Articulação de Temas da CPP

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Realizar 03 Seminário Regional de 02 dias cada, com 
presença dos membros da Comissão e convidados, 

totalizando 20 participantes. 

Realizado 2 seminários de Políticas Profissionais, um em 
Maceió e outro em Curitiba. Visitas técnicas com base da 

temática de Assistência Técnica em Habitação de Interesse 
Social.

Divulgar da importância da Arquitetura e Urbanismo 
e criar um ambiente de debates sobre as políticas 

profissionais.
Resultado parcialmente alcançado.

Relações 
Internacionais              

(CRI)
P

Representações Internacionais no 
Brasil

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

 
Realização 06 Reuniões (2 dias de evento) com: MRE, 

MDIC, APEX, Ministério da Cultura, Ministério do 
Turismo e UNESCO. Participação de 02 conselheiros;  

Realização de 03 reuniões com entidades internacionais 
com escritórios no Brasil de 1 dia.  Participação de 02 

conselheiros.

Realizada uma reunião com o MRE, em 09/09/2015; uma com 
MRE e ASBEA, em 09/12/2015; uma com MRE e demais 
entidades sobre a OCDE e a restritividade no processo de 

serviços, em 10/12/2015;
e uma com MDIC, ApexBrasil e AsBEA, em 15/12/2015.

Fortalecer a presença da arquitetura brasileira por 
meio de uma atuação conjunta e articulada da 

Comissão.
Resultado parcialmente alcançado.

As metas previstas não foram plenamente 
realizadas, face a dificuldades de articulação e 

organização dos encontros que envolviam 
parceria com outras instituições, em suas agendas 

comuns. Os encontros realizados tem avaliação 
positiva. Dessa forma, se acredita que a discussão 

acerca dos assuntos em pauta não tenha sido 
apresentado prejuízos, em seus resultados,  em 
decorrência do número de reuniões realizadas 

tenha sido inferior ao inicialmente previsto.

Pleno funcionamento da Comissão.

Política Urbana e  
Ambiental             

(CPUA)
A

Manter e Desenvolver as 
Atividades da Comissão de Políticas 

Urbana e Ambiental 
(Pessoal/Reuniões)

Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do território

Realizar 7 reuniões ordinárias em Brasília para condução 
dos trabalhos;

Realizar 5 reuniões extraordinárias (uma em cada região 
do Brasil);  Participação de 2 conselheiros em 3 eventos 
de política urbana e ambiental promovidos por outras 

entidades;  Realizar 4 reuniões técnicas com a presença 
de 1 membro da CPUA; Pagamento de salários e 

encargos de 1 analista técnico.

Realizadas 7 reuniões ordinárias em Brasília; 4 reuniões 
extraordinárias em Rio Branco, Goiânia, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte;  Participação em três eventos de política urbana e 

ambiental: III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento 
Sustentável, Conferência Internacional Cidades Sustentáveis e 

o Seminário Internacional de Planejamento Metropolitano: 
Governança, Ordenamento Territorial e Serviços 

Metropolitanos em Debate; Pagamento de salários e encargos 
de 1 analista técnico.

Fortalecer e valorizar a atuação CPUA em cada 
CAU/UF. Realizar ações parlamentares no s como 

análise e proposição de projetos de lei no âmbito da 
política urbana

Aprimoramento e melhoria das atividades da Comissão por 
meio da análise e elaboração de parecer de 25 projetos de lei 

em tramitação no Congresso Nacional; Emissão de 29 
deliberações de Comissão; Elaboração e envio aos CAUs/UF 

de ofício fomentando a implantação de comissões de Política 
Urbana nos CAU/UF; e  Criação de mais 6 Comissões de 

Política Urbana e Ambiental nos CAUs/UF nos estados do 
Acre, Goiás, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro.

P
Manter e desenvolver as atividades 

da Comissão Eleitoral Nacional
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

04 Reuniões Ordinárias (com participação de 02 
suplentes); 06 Reuniões Ordinárias (com participação de 

02 suplentes)

Realizado de 11 reuniões ordinárias com o foco na revisão do 
Regulamento Eleitoral do CAU; Consulta com os CAU/UF a 

respeito da Resolução nº 81, que trata do Regulamento 
Eleitoral para as Eleições de Conselheiros e respectivos 

Suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das 

Unidades da Federação (CAU/UF); Realização da reunião de 
debate sobre o Regulamento Eleitoral do CAU, ocorrida dia 22 

de julho, em Brasília/DF. 

Contribuir para o bom funcionamento da Comissão.
Eleitoral Nacional                       

(CEN)

Política Profissional                   
(CPP)

A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Comissão de Política 
Profissional

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Realizar 12 reuniões ordinárias em Brasilia para 
condução dos trabalhos da CPP, com a presença de 5 

conselheiros (5 diárias, 2 passagens e 2 deslocamentos), 
devido a frequente vinda do conselheiro suplente 

somente para a reunião da CPP. Pagamento de salários e 
encargos.

 Realização de 11 reuniões ordinárias, para condução dos 
trabalhos cujos principais assuntos abordados contemplaram: 
reprogramação do plano de ação e orçamento 2015; minuta 
do plano de ação de 2016; entre outras visando cumprir com 
suas atribuições descritas no Regimento Geral e no Plano de 

Ação da CPP de 2015.

Aprimorar as funcionalidades da Comissão. Resultado alcançado dentro do previsto.

Colegiado Permanente 
(CEAU)

A Seminários Regionais e Publicações

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Realização de 1 seminário internacional com convidados 
internacionais, os membros do CEAU, Secretária Geral; 

analista de eventos e assistente; Realização de 1 
Seminário para um público de 40 participantes + 3 
convidados internacionais + 9 membros do CEAU. 

Manual do arquiteto e urbanista (revisão do Almanarq) 6 
mil tiragens; 1mil tabela de honorários – 6 mil tiragens 1 

mil

Realizado o Seminário Internacional sobre Concursos Públicos 
de Projetos de Arquitetura e Urbanismo, em 16 de outubro, 

São Paulo/SP.  

Debater e divulgar da importância da Arquitetura e 
Urbanismo.

Resultado parcialmente alcançado.
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Gabinete da 
Presidência

A
Manter e desenvolver as atividades 

do Gabinete da Presidência
Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Realização de 2 viagens/mês de 2 dias cada - 48 diárias e 
24 deslocamentos; 3 viagens/mês; Serviços eventuais; 

Salários e Encargos mensais.

Realização de  viagens; Participação nas reuniões regimentais; 
Pagamento de salários e encargos.

Contribuir para o bom funcionamento da Presidência. Resultado alcançado dentro do previsto.

Gabinete da 
Presidência

A
Representação Institucional do 
CAU em eventos internacionais

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia

Realização de viagens internacionais (conselheiros e 
funcionários)

Realização de  viagens; Participação nas reuniões e encontros 
internacionais.

Debater, internacionalmente, a importância da 
Arquitetura e Urbanismo.

Resultado parcialmente alcançado. 

Gabinete da 
Presidência

A
Representação Institucional do 

CAU
Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Realização de viagens para participar de reuniões e 
outros eventos de interesse do cau, com objetivo de 

fortalecer institucionalmente a entidade.

Participação em diversas reuniões com os CAU/UF e outras 
entidades.

Debater, nacionalmente, a importância da 
Arquitetura e Urbanismo.

Resultado parcialmente alcançado. 

Gabinete da 
Presidência

P Treinamento e capacitação 
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realização cursos de capacitação. Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores . Investir em capacitação intelectual da equipe.

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações do setor.

Realização do desenvolvimento da interface, criação das 
diferentes seções  e especificação dos conteúdos de 53 páginas 

de conteúdo, incluindo informações online e em arquivos 
consolidados.  Trabalho conjunto com a Gerência Financeira, 

responsável pelos dados administrativo-financeiros, de 
postagem automática, e com a Gerência do Centro de Serviços 

Compartilhados, responsável pelo desenvolvimento do E-SIC 
(canal de consulta para os cidadãos). 

Criar portal com dados completos do CAU/BR.

P Convênio com a ABNT

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Efetivar convênio de parceria com a ABNT, objetivando 
o acesso dos profissionais ao acervo de normas da 
ABNT. Diárias para participação de funcionários em 

reuniões dos grupos de revisão das normas da ABNT. 
Diária para participação de Conselheiros e convidados 

em reuniões dos grupos de revisão das normas da ABNT. 
Passagens para participação de 

funcionários/conselheiros/convidados nas reuniões dos 
grupos de revisão de normas da ABNT; Contratação de 

serviços de suporte as atividades necessárias á 
manutenção do convênio com a ABNT

Efetivação do convênio com a ABNT; Participação em 
reuniões;. 

Transformar o CAU/BR num formador de opinião 
sobre políticas públicas relacionadas à arquitetura e 

urbanismo.
Resultado parcialmente  alcançado.

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P Projeto de Publicidade

Assegurar a eficácia no relacionamento 
e comunicação com a sociedade

Campanha Dia do Arquiteto; Anúncios Revista Projeto; 
Anúncios Revista aU; Incremento Portal Arquitetura e 
Urbanismo para Todos; Produção de livros da Coleção 
Colar de Ouro; Campanha Reserva Técnica; Campanha 

Lei de Licitações; Pesquisa Datafolha; Pesquisa 
Jornalistas e Disparo de mensagens por celulares.

Foram realizadas a Campanha Dia do Arquiteto e Urbanista; 
Pesquisa Datafolha; Pesquisa Jornalistas; Campanha Reserva 

Técnica  e Campanha  “Só Arquiteto faz Projeto Arquitetônico”.

Promover a comunicação do CAU/BR junto à mídia, 
aos arquitetos e urbanistas, à sociedade e às demais 

entidades do setor.
Resultado alcançado dentro do previsto.

P

A Campanha de Valorização 
Profissional/Concursos  foi substituída pela 

Campanha “Só Arquiteto faz Projeto 
Arquitetônico”; Campanha Ética/Direitos Autorais 
foi substituída pela Campanha da Reserva Técnica; 

Campanha Lei de Assistência Técnica foi 
substituída por Ações de Mídia Espontânea;  os 
Anúncios Portal "Vitruvius" foi cancelado por 

restrição orçamentária; Anúncios Portal 
Arqbacana foi cancelado por descontinuidade 

temporária do portal; Anúncios Portal ArqDaily foi 
cancelado por falta de representação comercial 

no Brasil; Produção de painéis e livros para 
comemorações dos centenários de Lina Bo Bardi e 

Vilanova Artigas foi cancelado por restrição 
orçamentária; Produção de livros da Coleção 

Colar de Ouro foi cancelado por restrição 
orçamentária. 

Gabinete da 
Presidência

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada

Criação do portal da transparência, que será definitivamente 
implantado em 2016.

 Portal da Transparência
Assegurar a eficácia no relacionamento 

e comunicação com a sociedade
Aquisição do módulo Portal da Transparência.

Colegiado Permanente 
(CEAU)

P

Manter e desenvolver as atividades 
da Colegiado Permanente com a 
Participação das Entidades dos 

Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

5 Reuniões Ordinárias DE 2 dias/cada (realizadas em 
outros Estados) - com participação de 9 membros + 1 

funcionários + assessor institucional ; 1 Reunião 
Ordinária (realizada em Brasília) - com participação de 9 

membros. 

Realizado de 06 reuniões ordinárias, 01 em Salvador, 01 em 
Manaus, 01 em São Paulo e 03 em Brasília, para tratar de 

assuntos inerentes à finalidade do Colegiado, como: propostas, 
projetos, sugestões e diretrizes encaminhadas ao CAU/BR 

contemplando contribuições e orientações das entidades de 
Arquitetura e Urbanismo nos campos do ensino e formação e 

do exercício profissional.

Contribuir para o bom funcionamento do colegiado. Resultado parcialmente alcançado.
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Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P

Capacitação e Treinamento dos 
Colaboradores/Dirigentes 

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Realizar cursos de capacitação.
Encontro com as Assessorias de Comunicação dos CAU/UF,  

em Brasília.
Investir em capacitação intelectual da equipe.

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações do setor.

Ouvidoria P
 Seminário para Capacitação da 

Ouvidoria 
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação. Metas não realizadas. Investir em capacitação intelectual da equipe. Resultado não alcançado.

Ouvidoria P
Software de Aprimoramento e 

Integração

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Aquisição do sistema. Metas não realizadas. 
Aprimorar os processos da Ouvidoria, por meio de 

um sistema integrado da ouvidoria com informações 
em tempo real para todo o território nacional.

Resultado não alcançado.

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P Projeto de Publicidade

Assegurar a eficácia no relacionamento 
e comunicação com a sociedade

Campanha Dia do Arquiteto; Anúncios Revista Projeto; 
Anúncios Revista aU; Incremento Portal Arquitetura e 
Urbanismo para Todos; Produção de livros da Coleção 
Colar de Ouro; Campanha Reserva Técnica; Campanha 

Lei de Licitações; Pesquisa Datafolha; Pesquisa 
Jornalistas e Disparo de mensagens por celulares.

Foram realizadas a Campanha Dia do Arquiteto e Urbanista; 
Pesquisa Datafolha; Pesquisa Jornalistas; Campanha Reserva 

Técnica  e Campanha  “Só Arquiteto faz Projeto Arquitetônico”.

Promover a comunicação do CAU/BR junto à mídia, 
aos arquitetos e urbanistas, à sociedade e às demais 

entidades do setor.
Resultado alcançado dentro do previsto.

A Campanha de Valorização 
Profissional/Concursos  foi substituída pela 

Campanha “Só Arquiteto faz Projeto 
Arquitetônico”; Campanha Ética/Direitos Autorais 
foi substituída pela Campanha da Reserva Técnica; 

Campanha Lei de Assistência Técnica foi 
substituída por Ações de Mídia Espontânea;  os 
Anúncios Portal "Vitruvius" foi cancelado por 

restrição orçamentária; Anúncios Portal 
Arqbacana foi cancelado por descontinuidade 

temporária do portal; Anúncios Portal ArqDaily foi 
cancelado por falta de representação comercial 

no Brasil; Produção de painéis e livros para 
comemorações dos centenários de Lina Bo Bardi e 

Vilanova Artigas foi cancelado por restrição 
orçamentária; Produção de livros da Coleção 

Colar de Ouro foi cancelado por restrição 
orçamentária. 

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
A

Manutenção e desenvolvimento da 
Comunicação Integrada do CAU/BR

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

Produção de arte-final para materiais institucionais do 
CAU/BR; Suporte para manutenção do site do CAU/BR; 

Suporte para os CAU/UF; Impressão de materiais 
institucionais; Serviços de fotografia; Serviços diversos 

(tradução, revisão, etc.); Viagens (8 diárias nacionais e 3 
deslocamentos ao mês); Compra de máquina 

fotográfica/filmadora; Compra de softwares de edição 
de imagens e vídeos; Salários e Encargos e Estagiários-

IEL.

Produção de arte-final para materiais institucionais do CAU/BR 
(editoração do Manual do Arquiteto e Urbanista, do Guia do 
Registro de Responsabilidade Técnica e do kit de materiais 

impressos e de suporte de evento do Seminário Internacional 
sobre Concursos Públicos de Projetos de Arquitetura e 

Urbanismo; desenvolvimento dos hotsites das campanhas do 
Dia do Arquiteto e Urbanista, contra a “reserva técnica” e a 

favor do projeto completo, além da Pesquisa CAU/BR-
Datafolha.); Suporte para manutenção do site do CAU/BR; 

Suporte para os CAU/UF; Impressão de materiais institucionais 
(impressão de 2 mil exemplares do Manual do Arquiteto e 

Urbanista e outros 2 mil do Guia do Registro de 
Responsabilidade Técnica); Serviços diversos (tradução, 

revisão, etc.); Viagens (8 diárias nacionais e 3 deslocamentos 
ao mês); Compra de softwares de edição de imagens e vídeos ; 
Pagamento de Salários e Encargos funcionários e estagiários-

IEL.

Manter as atividades da área de Comunicação do 
CAU/BR

Melhorias no funcionamento da Assessoria.

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P Projeto Imprensa

Assegurar a eficácia no relacionamento 
e comunicação com a sociedade

Clipping; Coletivas de Imprensa; Mídia training; Encontro 
Assessorias de Comunicação dos CAUs/UF; Locação de 
Espaço; Mailing; Assinatura jornais e revistas digitais e 

Reprodução DVDs.

Foram realizados os Clipping – Circulação de segunda a sexta, 
durante todo o ano; o Encontro Assessorias de Comunicação 
dos CAUs/UF; Mailing – Realização de licitação e contratação 

do fornecedor;  Foram realizadas assinaturas jornais e revistas 
digitais;

Construir e divulgar uma cultura de comunicação 
comum a todos os CAU.

Resultado parcialmente alcançado.
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Ouvidoria P
Treinamento e Capacitação da 

Equipe
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação. Metas não realizadas. Investir em capacitação intelectual da equipe. Resultado não alcançado.

Auditoria P
Capacitar a equipe da Auditoria 

Interna do CAU/BR
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação.

Participação do colaborador Chefe da Auditoria do CAU/BR no 
treinamento "Tomada e Prestação de Contas Anuais".

Investir em capacitação intelectual da equipe.
Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 

adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor.

Assessoria Jurídica P
Capacitação e Desenvolvimento 

dos colaboradores da equipe 
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação. Realizado o  Encontro da Assessoria Jurídica. Investir em capacitação intelectual da equipe.

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações do setor.

Ouvidoria A
Manutenção, ampliação e 

aperfeiçoamento da Ouvidoria

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Participação nas 12 reuniões Plenárias; Participação em 
reuniões de Comissões Especiais, Ordinárias e do CD; 
Participação em reuniões do Fórum de Presidentes; 

Reuniões com equipe do CAU/SP para piloto do projeto 
Rede Social Corporativa. Salários e Encargos.

O Ouvidor realizou, aproximadamente,  52 viagem de dois dias 
cada para participar das Plenárias, Reuniões de Comissões, 

Fórum de Presidentes;  Viagem da Analista de Ouvidoria para a 
sede do CAU/SP para Treinamento da Ouvidoria de CAU/SP ( 2 

dias,  gastos  custeados integralmente pelo CAU/SP); 
Pagamento de salários e encargos dos funcionários da 

Ouvidoria

Melhorar e aprimorar os processos da Ouvidoria. Melhorias no funcionamento da Ouvidoria.

Auditoria A
Desenvolver as atividades da 
Auditoria Interna do CAU/BR

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia

Pagamento de salários e encargos mensal; realização de 
auditorias in loco sobre as contas relativas a 2015 das 

unidades CAU/BR e CAU/UF; realização de auditorias in 
loco sobre as contas relativas a 2015 das unidades 

CAU/BR e CAU/UF; realização de auditorias externas 
sobre as contas relativas a 2014 das unidades CAU/BR e 

CAU/UF.

Emissão de 25 Notas Técnicas sobre Prestações de Contas de 
Convênios de patrocínio firmados pelo CAU/BR junto a 

entidades afins; emissão de 8 Notas Técnicas sob demanda de 
áreas do CAU/BR; 28 Pareceres de Análise da Prestação de 

Contas; Pagamento de Salários e encargos; Não houve 
realização de auditoria in loco pela Auditoria Interna 

concluídas, mas algumas ações foram implementadas em 
pequena parte no exercício de 2015 a ser concluída no 

exercício corrente. 

Aprimorar as funcionalidades da Auditoria. Melhorias nos processos da Auditoria.

Assessoria Jurídica A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Assessoria Jurídica
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

01 viagem à cada CAU/UF com passagem ida/volta; 02 
diárias + 01 deslocamento; 1 Assessor Chefe; e 2 

Analistas de Planejamento e Gestão da Estratégia; 01 
estagiário auxiliando nos trabalhos da Assessoria; 

Encontro de Assessores Jurídicos ( 2 Encontros de 2 dias 
cada com 27 participantes estatuais + palestrantes + 

espaço ); Realização de trabalhos/pareceres de matéria 
jurídica específica; Publicações de atos oficiais do 

CAU/BR; Realização de trabalhos/pareceres de matéria 
jurídica específica

Acompanhamento de demandas judiciais e elaboração de 
defesas judiciais; Despachos e acompanhamentos junto aos 

Tribunais; Subsídios prestados aos CAU/UF para elaboração de 
defesas judiciais e administrativas; Acompanhamento de 

Reuniões Plenária, Ordinárias e Extraordinárias e participação 
no Fórum dos Conselhos Profissionais; Orientações às 

atividades administrativas do CAU/BR e atendimento às 
consultas referentes às contratações; Interpretações de Leis e 

Normas Elaboração de estudos e confecção de ofícios, 
contratos, termos aditivos, deliberações, portarias entre 

outros.

Manter e melhorar as atividades da Assessoria. 
Garantir o respaldo jurídico, em seus diversos 

aspectos, para sua correta e eficaz operacionalização 
de suas ações.

Resultado aliançado no previsto;

Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
A

Manter e Desenvolver as 
Atividades da Assessoria de 

Planejamento e Gestão Estratégica

Aprimorar e inovar os processos e as 
ações

01 viagem à cada CAU/UF com passagem ida/volta; 02 
diárias + 01 deslocamento; Salários de 1 Assessor Chefe 
e 2 Analistas de Planejamento e Gestão da Estratégia; 01 

estagiário auxiliando nos trabalhos da Assessoria e 
Outros serviços prestados.

Elaboração do relatório de Arrecadação; Elaboração do 
documento da Programação e Reprogramação 2015;  

Assessoramento e análise aos CAU/UF sobre o Plano de Ação 
2016; Elaboração dos modelos dos Pareceres do Plano de 
Ação; Levantamento e Projeção dos dados municipais e 

estatísticos; Reunião com as áreas do CAU/BR e 
elaboração/consolidação  da proposta do plano de ação do 

CAU/BR ; Pagamento de salários. 

Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e 
entre este e os CAU/UF; Implantar Sistema de Gestão 

da Estratégia no CAU;

Assessoramento técnico às unidades do CAU/BR e às unidades 
estaduais nas questões de planejamento e gestão da 

estratégia
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Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
P

Planejamento e Gestão da 
Estratégica do CAU -2023

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia

27 reuniões que serão acompanhadas pela Assessoria de 
Planejamento; Revisão e Aprimoramento do 

planejamento estratégico.

1 viagem de acompanhamento da RAE do CAU/RS. Viagem de 
acompanhamento do plano de ação CAU/RJ e CAU/MG.

 Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e 
entre este e os CAU/UF; Implantar Sistema de Gestão 

da Estratégia no CAU; Incorporar ao CAU 
procedimentos modernos e inovadores, em 

patamares de excelência internacional.

Resultado parcialmente alcançado. 

As revisão e aprimoramentos ao planejamento 
estratégico, em nível nacional, não foram 

plenamente realizadas, devido às reuniões com os 
CAU/UF, não se viabilizaram devido a 

incompatibilidade de agendas comuns.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P
Aquisição de Sistema de Gestão da 

Assessoria Parlamentar

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Aquisição de Sistema para tornar a gestão e 
acompanhamento das proposições legislativas mais 

eficientes e assertivas.
Metas não realizadas. 

Melhoria das informações oriundas das  proposições 
acompanhadas e intervenções requisitadas no 
âmbito da atividade parlamentar do CAU/BR.

Resultado não alcançado.
A aquisição do sistema do Autocad foi transferida 

para momento oportuno.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

A
Manutenção de Sistema de Gestão 

da Assessoria Parlamentar

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Customizar o sistema adquirido, corrigir falhas e atender 
as demandas provenientes do trabalho cotidiano.

Metas não realizadas. Promover a manutenção preventiva do sistema. Resultado não alcançado.

A aquisição do sistema do Autocad foi transferida 
para momento oportuno, por isso não foi 

necessário dispor dos recursos de manutenção 
desse sistema.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Seminário do CAU/CONFEA

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Desenvolvimento de resoluções comuns, bem como 
firmar convênios e parcerias de atuações comuns.

Metas não realizadas. Alinhar posicionamentos entre os Conselhos. Resultado não alcançado.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Patrocínio CAU/BR

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Auxiliar entidades de arquitetura e urbanismo em 
eventos que promovam a arquitetura e urbanismo para 
todos; Apoio financeiro ao IAB na organização do XXVII 

Congresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020.

Patrocínio ao projeto CANHEMA II na modalidade assistência 
técnica, promovido pela associação de moradores de Diadema-
SP; na modalidade patrocínio cultural destaca-se o congresso 
internacional realizado pela Associação Brasileira de Ensino da 

Arquitetura (CONABEA).

Gerir convênios de Patrocínio e Assistência Técnica 
realizados pelo CAU/BR, através de edital anual de 

chamada pública.
Resultado 

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P
Apoio aos Projetos Patrocinados 

por Edital

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Realização de 7 viagens compostas de duas diárias + 
deslocamento para realização das visitas técnicas.

Metas não realizadas. 
Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos 

projetos patrocinados pelo CAU/BR;
Resultado não alcançado.

Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
P

Capacitação e Desenvolvimento 
dos colaboradores da equipe 

Asplan e CAU/UF

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Realizar cursos de capacitação.

Capacitação da equipe, sendo uma participação no evento 
“Strategy Execution Summit” 2015 – Da formulação à 

execução da estratégia: uma jornada para crescimento, 
produtividade e resultados, ocorrido nos dias 15 e 16 de 

setembro em São Paulo/SP; duas participações no curso de 
“Modelagem de Indicadores na Administração Pública”, 
realizado nos dias 10 e 11 de novembro em Brasília/DF

Investir em capacitação intelectual da equipe.
Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 

adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

A
Gestão das Atividades 

Parlamentares e Institucionais do 
CAU/BR

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Salários e encargos (2 analistas e 1 assessor); Diárias aos 
colaboradores do setor; Contratação de estagiário 

através do IEL; Representação do CAU (passagens de 
conselheiros e convidados). 

Pagamento de Salários e Encargos; Participação nas reuniões 
do Fórum dos Conselhos Profissionais Federais das Profissões 
Regulamentadas (Conselhão);  Apresentação de propostas de 

pareceres, emendas, votos em separado, estudos e notas 
técnicas a parlamentares; Encaminhamento de 70 expedientes 

a órgãos federais.

Atualizar os dados sobre atividades legislativas, 
relatórios de audiências, pareceres, elaboração de 
minutas de proposições, emendas, substitutivos, 

requerimentos, recursos sobre proposições. 
Estabelecer diálogo com entidades da Arquitetura e 

Urbanismo e com a sociedade.

Resultado alcançado dentro do previsto.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Seminário Legislativo
Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado
Discutir proposições legislativas relevantes para a 

arquitetura e urbanismo no Brasil.

Realização do III Seminário Legislativo do CAU/BR realizado 
dos dias 09 e 10 de julho, em Brasília, analisou 78 proposições 
legislativas. Realizadas reuniões com 03 grupos de trabalhos 
para tratar de projetos de lei prioritários divididos nos temas 
Desenvolvimento Urbano; Prática Profissional; e Educação, 

Ensino e Formação.

Obter encaminhamentos sobre proposições, divididas 
em 3 eixos temáticos, a fim de orientar a ação da 

Assessoria Parlamentar do CAU/BR.
Resultado alcançado dentro do previsto.
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Assessoria Especial P
Instituto CAU de formação 

Continuada
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação. Metas não realizadas. Investir em capacitação intelectual da equipe. Resultado não alcançado.

Assessoria Especial P Projeto Kit
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Execução do KIT MULTIMIDIA  em material de alta 
durabilidade , através de contratação de terceiros ; 
Desenvolvimento da ferramenta automatizada para 
apresentação simultânea dos 5 projetores de vídeos, 

serão 25 assim como o Software sincronizador.

Metas não realizadas. 
Proporcionar maior visibilidade do CAU e otimizar a 

participação em feiras e exposições.
Resultado não alcançado.

Assessoria Especial P Projeto Realidade Ampliada
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Aquisição e implantação de uma  tecnologia de 
comunicação; Construção de uma holografia de 

interlocução. 
Metas não realizadas. 

Proporcionar um desenvolvimento da Arquitetura e 
do Urbanismo;  a consolidação do CAU e a facilidade 

de comunicação.
Resultado não alcançado.

Assessoria Especial A
Manter e desenvolver as atividades 

da Assessoria Especial 
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

01 viagem à cada CAU/BR com passagem ida/volta; 02 
diárias + 01 deslocamento; salários e encargos da 

Assessora Especial; 1 estagiário auxiliando nos trabalhos 
da Assessoria; 2 viagens/mês de 2 dias cada

Realização de viagens. Assessorar as atividades da Presidência. Resultados alcançados como previsto.

Secretaria Geral
da Mesa

P Aquisição de sistema Autocad
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão
Aquisição de uma licença do sistema Autocad. Metas não realizadas. 

Disponibilizar o uso do sistema para as necessidades 
do CAU/BR.

Resultado não alcançado.

Assessoria Especial P Projeto Ethos
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

GED implantado Armazenamento progressivo da 
produção arquitetônica e urbanística através de 

contratação de consultoria especializada; Implantar 
sistema em todo o país. Este sistema visa permitir 

reuniões do conselho Curador depois das presenciais 
para que se conheçam mas visa também substituir 

diversas reuniões presenciais do CAU/BR; Aquisição de 
mobiliário para funcionamento da biblioteca (CAPITAL); 

Aquisição de equipamentos audiovisuais e de TI para 
operacionalização da biblioteca (CAPITAL); Contratação 

de serviços para inventário e preparação de acervo 
bibliográfico composto por 5 mil livros, a ser recebido 

pelo CAU/BR (acervo original do arquiteto Miguel 
Pereira)

Metas não realizadas. 
Implantar a biblioteca no CAU com acervo do 

arquiteto Miguel Pereira.
Resultado não alcançado.

Secretaria Geral
da Mesa

A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Assessoria ao 
Plenário, Comissões e CEAU

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Pagamento do salários e encargos (do Secretário Geral e 
5 assistentes); transcrição de 360 horas de áudio de 

Plenária e produção de 17 atas. Assessorar as reuniões 
das Plenárias, Comissões, Conselho Diretor e CEAU.

Organização e assessoramento de 12 Reuniões Plenárias 
Ordinárias, 4 Reuniões Plenárias Ampliadas, 10 reuniões do 

Conselho Diretor, 2 Reuniões de Coordenadores de Comissões, 
114 Reuniões de Comissões, 3 reunião conjunta entre 

comissões, 8 Reuniões de Colegiados (06 CEAU e 02 CG-FA), 1 
Seminário internacional sobre concurso Públicos, 9 Seminários 
Regionais e  Nacionais e 7 Encontros Temáticos; Elaboração de 

14 Resoluções do CAU/BR, em análise e aprovadas pelo 
Plenário; Atividades administrativas como: Produção de 171 
Atas e Súmulas, encaminhamento de 193 convocações, 87 

Atendimento às demandas da ouvidoria e RIA (Rede Integrada 
de Atendimento) e 24 Validações de Regras para o SICCAU, 
Elaboração, acompanhamento e atualização do Calendário 
Geral do CAU/BR, gestão de 15 processos de contratação de 

serviços e consultorias;

Manter e monitorar as atividades da Secretaria;
Resolução de demandas do Plenário, Comissões e CEAU e 

aprimoramento de procedimentos de gestão utilizados pelo 
CAU/BR.                

A aquisição do Sistema do Autocad foi transferida 
para as atividades de 2016 por falta de tempo 

hábil para adesão à uma ata de preço já aprovada.
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Secretaria Geral
da Mesa

P
Participação em eventos 

institucionais

Estimular o conhecimento, o uso de 
processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

Participação em 2 eventos Institucionais, de temas de 
interesse do CAU e da arquitetura e urbanismo, de 2 

dias, com participação dos 28 Conselheiros e seis 
membros do CEAU.

Metas não realizadas. 
Debater e divulgar da importância da Arquitetura e 

Urbanismo.
Resultado não alcançado.

Secretaria Geral
da Mesa

P Treinamentos e capacitação
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação. Participação de Treinamentos e Capacitações. Investir em capacitação intelectual da equipe.

Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 
adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 

ações do setor.

Plenário CAU A
Reuniões Plenárias Ordinárias e 

Ampliadas
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações
Realização de reuniões plenárias ordinárias; plenárias 

ampliadas e reunião extraordinária.
Realizadas  12 reuniões plenárias ordinárias; 03 reuniões 

plenárias ampliadas; e 01 reunião extraordinária.
Aprimorar e melhorar o funcionamento do Plenário. Resultado alcançado dentro do previsto.

Gerência Geral A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Controladoria
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações
Salários e Encargos; Realizar reuniões. Pagamento de salário e Encargos. Melhorar e aprimorar os processos da Controladoria. Resultado alcançado dentro do previsto.

Gerência Geral P Capacitação e Treinamento
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação.

Realização do Seminário Técnico Nacional, em março de 2015, 
com participação de todos os CAU/UF e seus representantes 
técnicos, para aproximadamente 70 participantes externos.

Investir em capacitação intelectual da equipe.
Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 

adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor.

Gerência do CSC P 
Estudo Financeiro sobre Custos do 

CSC
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações
 Levantar os custos adicionais para avanço no patamar 

de gestão do CSC ( como equipamentos, software, etc...)
Metas não realizadas. Aprimorar os custos do CSC. Resultado não alcançado.

Conselho Diretor A Reuniões do Conselho Diretor
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Realização de 12 reuniões ordinárias com a participação  
de 5 Coordenadores de comissões ordinárias e o 

Presidente do CAU/BR  

Realização de 10 reuniões ordinárias, 01 reunião 
extraordinária e 01 ampliada de coordenadores, voltadas para 

análise e aprovação das pautas das Reuniões Plenárias 
Ordinárias e Ampliadas e assuntos de competência do 

Conselho Diretor como: propor ao Plenário o calendário anual 
de atividades e plano anual de trabalho do CAU/BR, 

funcionamento das unidades organizacionais do CAU/BR, 
instituição de comissão especial e de comissão temporária, 

formação de missões internacionais, elaboração do 
planejamento orçamentário anual das comissões do CAU/BR, 
casos omissos relacionados ao Fundo de Apoio aos Conselhos 
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF) e análise técnica dos projetos com solicitação de 
patrocínio.

Aprimorar e melhorar o funcionamento do Conselho 
Diretor.

Resultado alcançado dentro do previsto.

Gerência Geral A
Manter e Desenvolver as 

Atividades da Gerência Geral 
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

01 viagem à cada CAU/UF com passagem ida/volta; 02 
diárias + 01 deslocamento; Salários e Encargos; Emissão 

e envio de 30 mil carteiras profissionais (contrato 
emergencial de 180 dias); serviços prestados; Realização 
da solenidade de lançamento do Manual do Arquiteto e 

em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanismo.

Realizada a Solenidade de lançamento do Manual do Arquiteto 
e Urbanista. O lançamento do Manual serviu também para 

comemorar do Dia do Arquiteto; Acompanhamento de várias 
pendências administrativas;  Realizada as negociações entre o 

Comitê de Concursados, o SINDECOF-DF (Sindicado dos 
empregados em conselhos e Ordens de Fiscalização 

Profissional e Entidades Coligadas e Afins do DF) e o Conselho 
Diretor do CAU/BR até fechamento do primeiro Acordo 
Coletivo de Trabalho; Condução dos trabalhos junto à 
Comissão Imobiliária do CAU/BR, conforme Portaria 

Presidencial No. 124; Participação em reuniões gerenciais 
mensais; com as Comissões COA/CPFI e do CSC.

Melhorar e aprimorar os processos da Gerência 
Geral.

Resultado alcançado dentro do previsto.
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Gerência 
Administrativa

P Aquisição da nova sede do CAU/BR

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Realizar a compra da sede. Metas não realizadas. Melhoria da estrutura do CAU/BR. Resultado não alcançado.

Investir em capacitação intelectual da equipe.
Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 

adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor.

Gerência do CSC A
Desenvolvimento e Manutenção 

das Atividades do CSC

Tornar a fiscalização um vetor de 
melhoria do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo

Salários e encargos; 8 reuniões realizadas no período de 
1 ano; TAQ – Manter 9 (PA) de atendimento e 1 (PAS) de 
Supervisão pelo período de 5 meses e por um período de 
7 meses, 14 (PA)  de atendimento, 1 (PST) de Supervisão 

técnica e 1 (PSQ) de supervisão de qualidade; 0800 – 
Manter o serviço de telefonia 0800 por um período de 1 

ano; Manter datacenter virtual com servidores e 
aplicações corporativas com finalidade a atender o 

CAU/BR e CSC pelo período de 12 meses; Contratar e 
manter uma Fábrica de software pelo período de 1 ano 

contabilizados em 3.238,35 pontos de função para 
evoluções e correções do SICCAU e IGEO. Gerir 28 

licenças do SISCONT, SISPAT, CENTRO DE CUSTOS e 
GESTÃO TCU; 9 licenças do SIALM e 1 licença do SICCL. 

Remunerar 3 estagiários e manter o Serviço de 
intermediação de estagiários.

Pagamento de salários e encargos; Reuniões; Ampliado as 
Posições de Atendimento do Tele Atendimento Qualificado 
(TAQ), visando melhorar o suporte técnico aos arquitetos e 

urbanistas via atendimento telefônico;  Criado a Rede 
Integrada de Atendimento (RIA); Implantado o Gerenciador 

Avançado de Demandas (GAD); Adquirido o Datacenter 
internalizado; realizada a manutenção da estrutura de rede do 
CAU/BR; aquisição de 32 notebooks; aquisição e manutenção 

de suprimentos de TI; firmado novos contratos para 
disponibilidade de contas de e-mail com a SCTYL, além da 

continuidade de contrato de servidores para disponibilização 
de websites e softwares.

Resultados alcançados como previsto.

Gerência 
Administrativa

Assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade; Promover a governança do CSC e 
assegurar a sustentabilidade financeira; Redução dos 

custos com manutenção do datacenter virtual 
através da internalização do serviço.

Resultado alcançado dentro do previsto.

P Treinamento e capacitação 
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação.

Foi iniciado o projeto de capacitação de colaboradores de 
várias áreas, em diversas especificações, conforme demandas 

enviadas pelos gestores, os quais através da detecção das 
necessidades de suas áreas, fizeram encaminhamentos à 

gerência administrativa para contratação dos cursos 
selecionados. Na Gerad houve capacitação em eventos, nos 
módulos da Implanta (SISPAD e SICCL), além de cursos em 

pacote Office.

Gerência 
Administrativa

A
Manutenção da Gerência 

Administrativa
Aprimorar e inovar os processos e as 

ações

Comprar material de consumo; Serviços de terceiros; 
Encargos Diversos; Alugueis e encargos; Salários e 

encargos;  Imobilizado; Outras despesas

Adquiriu novos móveis no final de 2015, em razão das 
mudanças das gerências Administrativa e de orçamento e 

Finanças; aquisição de 2 carros; Realizado a compra de novos 
notebooks;  priorizou investimentos em equipamentos de TI, 

espaço físico para desenvolvimento dos trabalhos, 
telecomunicações e serviços de manutenção predial em geral; 

Melhoria nos processos internos e melhor 
distribuição das tarefas.

Gerência 
Administrativa

A Reforma da Sede

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Manter e Aprimorar as estruturas da Sede; Aquisição de 
mobiliário.

O CAU/BR ampliou suas instalações em relação a duas 
importantes áreas – Gerência de Orçamento e Finanças, que 
atualmente está instalada no 6º andar (sala 608) e a Gerência 
Administrativa, instalada no 5º andar (sala 511), no mesmo 

prédio da sede, que ficou com espaço melhor definido para sua 
operação. 

Melhoria da estrutura do CAU/BR. Resultados alcançados como previsto.



FORM. B AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados 

Justificativas para as metas físicas e resultados

RESULTADOSMETAS FÍSICAS 

Gerência Orçamento e 
Finanças

P Prestação de Contas Trimestral

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão e 

o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Acompanhar das Prestações de Contas dos CAU/UF ao 
CAU/BR; Permitir suporte e customizações do módulo.

Realizado parcialmente. Houve pagamento parcial para o início 
de desenvolvimento do módulo pela Implanta e o restante será 

pago quando ocorrer a entrega do módulo que está previsto 
para o 1º Trimestre de 2016.

Customizar o módulo de Prestação de Contas 
Trimestral; Informatizar o processo de prestações de 

contas Trimestrais do CAU/BR e CAU/UF.
Resultados alcançados como previsto.

Gerência Orçamento e 
Finanças

P
Capacitação dos colaboradores do 

CAU/BR e CAU/UF´s
Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores
Realizar cursos de capacitação.

Realizado o II encontro de contadores e gestores financeiros 
do CAU; Capacitação dos colaboradores no Pacote Office; 

Workshop de Design de serviço e 47º Curso Sobre Retenção na 
Fonte de Tributos.

Investir em capacitação intelectual da equipe.
Capacitação realizada. Novos conhecimentos foram 

adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor.

Gerência Orçamento e 
Finanças

A
Fundo de Apoio Financeiro

CAU/UF
Assegurar a sustentabilidade financeira Pagamento do valor previsto. A execução de atividades atingiu 100% do previsto. Pagamento do valor previsto. O repasse realizado no montante previsto.

Gerência Orçamento e 
Finanças

A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira Utilização  do valor previsto, quando necessário. Meta não realizada. Suprir metas de projetos/atividades não previstas. Resultado não alcançado.

Gerência Orçamento e 
Finanças

A  Fundo de Reserva do CSC Assegurar a sustentabilidade financeira Pagamento do valor previsto. A execução de atividades atingiu 100% do previsto. Pagamento do valor previsto. O repasse realizado no montante previsto.

Para o objetivo estratégico "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo", estavam previstas 3 iniciativas estratégicas que foram parcialmente executadas.

Para o objetivo estratégico "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", estavam previstas 4 iniciativas estratégicas, das quais o projeto "Aquisição de sistema Autocad" não foi realizado, as demais foram executadas, total ou parcialmente. 

Para o objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanista e a Sociedade", estavam previstas 5 iniciativas estratégicas, das quais o projeto de Realização de reuniões com a Ordem dos Arquitetos de Portugal -OA/PT não foi realizada, as demais foram, total ou parcialmente, executadas. 

Para o objetivo estratégico "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada", estavam previstas  7 iniciativas estratégicas, das quais os projetos "Cadastramento das Instituições de Ensino e registros de arquitetos e urbanistas" e "Acesso e Permanência na Profissão" não foram realizados, as demais iniciativas foram, total ou parcialmente, 
executadas conforme previstas. 

Total

COMENTÁRIOS :

Resultados alcançados como previsto.
Gerência Orçamento e 

Finanças
A

Manutenção das Atividades da 
Gerência Financeira

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade

Implementar/revisar os principais fluxos dos processos 
financeiros, envolvendo as áreas: Contabilidade, 

Tesouraria e Orçamento; Assessoria e consultoria 
contábil para os 27 conselhos - CAU/UF e o DF; Manter 

as atividades da rotina administrativa da Gerência 
Financeira; 01 Viagem Mensal com 02 Diárias e 01 
Deslocamento + Passagens ida e volta ; Despesas 
Bancárias; Colaborar em suporte às atividades da 
Gerência Financeira; Atender às necessidades de 

compras de pequeno vulto do CAU/BR.

Salários e encargos dos colaboradores da GOF; Assessoria e 
consultoria contábil para o CAU/BR e todos os CAU/UF. Houve 

2 (duas) viagens institucionais. 1º Execução de Trabalho de 
Assessoria e Apoio na Área Administrativa-Financeira do 

CAU/SP e 2º Reunião FNQ. A GERFIN conduziu o processo de 
redução de tarifas bancárias. Participação de 1 (um) estagiário 

nos processos administrativos/financeiros. Atendimento de 
despesas pontuais de pronto pagamento. 

Conduzir do Processo de Redução de Tarifa e o de 
Informatização de Processos Adm e Financeiros 
(Módulos Implanta Informática); Estruturar os  

Relatórios de Arrecadação; Estruturar do processo de 
Devolução de Valores Indevidos; Auxiliar na 
Implantação da Resolução que Normatiza os 
principais Processos de Prestação de Contas; 

Acompanhar da Estruturação Contábil dos CAU/UF.



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  

Ensino e Formação
(CEF)

P
Cadastramento das Instituições de Ensino e 

registros de arquitetos e urbanistas
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                       43.920 -                  43.920                                   -                      -                                -                            -                                                - 

Considerando que o projeto foi realizado sem custos, o valor foi 
remanejado para o projeto "Manifestações Técnicas - Convênio 

de Cooperação Técnica e Financeira CAU.BR e ABEA".

Ensino e Formação
 (CEF)

P
Manifestações Técnicas - Convênio de Cooperação 

Técnica e Financeira CAU.BR e ABEA
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                     140.000                    43.920                       183.920          140.000                                -                140.000                                          76,1 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ensino e Formação
 (CEF)

P Acreditação de Cursos  (Selo de Qualidade do CAU)
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                     133.532                              -                       133.532                      -                      72.000                  72.000                                          53,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ensino e Formação
 (CEF)

P Acesso e Permanência na Profissão
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                       80.528                              -                         80.528                      -                                -                            -                                                - 

O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 
impossibilidade da realização das metas.

Ensino e Formação
 (CEF)

P Acordo CAU/BR-SERES/MEC
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                       60.336                              -                         60.336            60.336                                -                  60.336                                        100,0 

Ensino e Formação
 (CEF)

P
Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro 

representante das IES no CAU/BR
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                       25.620                      4.380                         30.000            27.009                                -                  27.009                                          90,0 

Ensino e Formação

 (CEF)
P

Seminário de Alinhamento com as Comissões de 

Ensino e Formação estaduais

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 
Sociedade

                         8.475                              -                           8.475              8.475                                -                    8.475                                        100,0 

Ensino e Formação
 (CEF)

A
Manter e desenvolver as atividades da Comissão 

de Ensino e Formação
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada
                     660.192 -                    4.380                       655.812          469.480                                -                469.480                                          71,6 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ética e Disciplina
 (CED)

P Código de Ética Comentado Promover o exercício ético e qualificado da profissão                      100.000                              -                       100.000                      -                    100.000                100.000                                        100,0 

Ética e Disciplina 
 (CED)

A
Manutenção das atividades da Comissão de Ética e 

Disciplina
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      516.342                              -                       516.342          434.870                                -                434.870                                          84,2 

Ética e Disciplina 
 (CED)

P Seminário Nacional Promover o exercício ético e qualificado da profissão                        47.694                              -                         47.694            33.674                        4.172                  37.846                                          79,4 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ética e Disciplina 
 (CED)

P Seminários Regionais Promover o exercício ético e qualificado da profissão                      196.298                              -                       196.298          131.378                                -                131.378                                          66,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ética e Disciplina 
 (CED)

P
Seminários Técnicos de capacitação dos 

conselheiros e assessorias jurídica e técnica das 
CEDs

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        30.565                              -                         30.565            18.790                                -                  18.790                                          61,5 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Exercício Profissional
(CEP)

P
Encontros Temáticos da CEP-CAU/BR com os 

CAU/UF (EM BRASÍLIA)
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo
                       73.936                              -                         73.936            57.740                                -                  57.740                                          78,1 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 

em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 
previstas.

Exercício Profissional
(CEP)

A Seminários Regionais 
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo
                       48.706                              -                         48.706            48.706                                -                  48.706                                        100,0 

Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  
Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Exercício Profissional
(CEP)

A
Manter e desenvolver as atividades da Comissão 

de Exercício Profissional do CAU/BR
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      513.827                              -                       513.827          408.356                                -                408.356                                          79,5 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Planejamento e 
Finanças
 (CPFI)

A
Desenvolver as atividades da Comissão de 

Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF
Aprimorar e inovar os processos e as ações                        21.960                              -                         21.960                 916                                -                       916                                            4,2 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Planejamento e 
Finanças
 (CPFI)

A
Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
de Planejamento e Finanças (Pessoal/Reuniões)

Construir cultura organizacional adequada à estratégia                      573.928                              -                       573.928          496.990                                -                496.990                                          86,6 

Planejamento e 
Finanças
 (CPFI)

P
Seminários de Orientação dos CAU/UF - Comissão 

de Planejamento e Finanças.
Construir cultura organizacional adequada à estratégia                      102.506                              -                       102.506            14.280                                -                  14.280                                          13,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Organização e 
Administração

 (COA)
P

Seminário interno sobre o Regimento Geral 
(atualização)

Aprimorar e inovar os processos e as ações                        34.772 -                  10.948                         23.824                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas.

Organização e 
Administração

 (COA)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
de Organização e Administração

Aprimorar e inovar os processos e as ações                      459.470                    10.948                       470.418          470.418                                -                470.418                                        100,0 

Organização e 
Administração

 (COA)
P Seminário com representantes dos CAU/UF Aprimorar e inovar os processos e as ações                        48.565                              -                         48.565            17.940                                -                  17.940                                          36,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Organização e 
Administração

 (COA)
P Seminário de apresentação dos novos conselheiros Aprimorar e inovar os processos e as ações                        28.161                              -                         28.161            28.161                                -                  28.161                                        100,0 

Relações 
Internacionais

(CRI)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
de Relações Internacionais 

Aprimorar e inovar os processos e as ações                      341.009                              -                       341.009          292.691                                -                292.691                                          85,8 

Relações 
Internacionais

 (CRI)
P 

Realização de reuniões com a Ordem dos 
Arquitetos de Portugal - OA/PT

Assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade
                         7.320                              -                           7.320                      -                                -                            -                                                - 

O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 
impossibilidade da realização das metas.

Relações 
Internacionais

 (CRI)
P Reuniões técnicas

Assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade
                       26.340                              -                         26.340                 730                                -                       730                                            2,8 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Relações 
Internacionais

 (CRI)
P Representações Internacionais no Brasil

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 
a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo
                       58.540                              -                         58.540              4.611                                -                    4.611                                            7,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Política Urbana e  
Ambiental

 (CPUA)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 
de Políticas Urbana e Ambiental 

(Pessoal/Reuniões)

Impactar significativamente o planejamento e a gestão 
do território

                     274.977                              -                       274.977          242.826                                -                242.826                                          88,3 

Política Profissional

 (CPP)
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão 

de Política Profissional

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     230.581                    23.555                       254.136          254.136                                -                254.136                                        100,0 

As Transposições ocorridas foram provenientes da necessidade 

convocação de conselheiros suplentes para as reuniões de 
comissão, não previstas no Plano de Ação da Comissão de 2015.

Política Profissional
(CPP)

P
 Seminários Regionais de Articulação de Temas da 

CPP

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 
a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo
                     222.102 -                  23.555                       198.547          115.195                                -                115.195                                          58,0 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  
Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Eleitoral Nacional
(CEN)

P
Manter e desenvolver as atividades da Comissão 

Eleitoral Nacional
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      116.481                              -                       116.481            99.526                                -                  99.526                                          85,4 

Colegiado 
Permanente (CEAU)

A Seminários Regionais e Publicações
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     368.442                              -                       368.442          125.698                                -                125.698                                          34,1 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gabinete da 
Presidência

A
Manter e desenvolver as atividades do Gabinete 

da Presidência
Construir cultura organizacional adequada à estratégia                      697.697                              -                       697.697          670.873                                -                670.873                                          96,2 

Gabinete da 
Presidência

A
Representação Institucional do CAU em eventos 

internacionais
Construir cultura organizacional adequada à estratégia                      212.459                              -                       212.459            84.171                                -                  84.171                                          39,6 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gabinete da 
Presidência

A Representação Institucional do CAU Construir cultura organizacional adequada à estratégia                      534.587                              -                       534.587          321.979                                -                321.979                                          60,2 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gabinete da 
Presidência

P Convênio com a ABNT
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     217.880                              -                       217.880          116.993                      12.500                129.493                                          59,4 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gabinete da 
Presidência

P Treinamento e capacitação Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        20.000                              -                         20.000              9.000                                -                    9.000                                          45,0 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P  Portal da Transparência

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 
com a sociedade

                       87.500                              -                         87.500            30.750                      56.450                  87.200                                          99,7 

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P Projeto de Publicidade

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 
com a sociedade

                  2.533.318                  141.636                    2.674.954       2.589.973                      84.981             2.674.954                                        100,0 

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P Projeto Imprensa

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 
com a sociedade

                     155.766 -                  84.981                         70.785            10.712                                -                  10.712                                          15,1 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
A

Manutenção e desenvolvimento da Comunicação 
Integrada do CAU/BR

Aprimorar e inovar os processos e as ações                   1.234.902 -                  56.655                    1.178.247          969.929                        3.082                973.011                                          82,6 

Assessoria de 
Comunicação 

Integrada
P

Capacitação e Treinamento dos 
Colaboradores/Dirigentes 

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        21.000                              -                         21.000              1.000                                -                    1.000                                            4,8 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Ouvidoria P  Seminário para Capacitação da Ouvidoria Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        20.068 -                  20.068                                   -                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas.

Ouvidoria P Software de Aprimoramento e Integração
Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

                       80.000                              -                         80.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Colegiado 
Permanente (CEAU)

P
Manter e desenvolver as atividades da Colegiado 

Permanente com a Participação das Entidades dos 
Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR

               250.903                                          77,2 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      324.871                              -                       324.871          246.403                        4.500 



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  
Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Ouvidoria A
Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da 

Ouvidoria

Assegurar a eficácia no atendimento e no 
relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade
                     616.446                    32.275                       648.721          648.720                        3.830                652.550                                          99,6 

A transposição foi realizada dos projetos Seminário para 
capacitação e treinamento no valor total de R$31.322,00 para 

suprir as necessidades de deslocamento do Ouvidor-Geral.

Ouvidoria P Treinamento e Capacitação da Equipe Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        11.254 -                  11.254                                   -                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Auditoria A
Desenvolver as atividades da Auditoria Interna do 

CAU/BR
Construir cultura organizacional adequada à estratégia                   1.249.933                              -                    1.249.933       1.112.834                                -             1.112.834                                          89,0 

Auditoria P Capacitar a equipe da Auditoria Interna do CAU/BR Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        12.400                              -                         12.400              7.222                                -                    7.222                                          58,2 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Assessoria Jurídica A
Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria 

Jurídica
Aprimorar e inovar os processos e as ações                   1.346.250                              -                    1.346.250       1.120.801                                -             1.120.801                                          83,3 

Assessoria Jurídica P
Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores 

da equipe 
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        40.000                              -                         40.000              4.007                                -                    4.007                                          10,0 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
A

Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria 
de Planejamento e Gestão Estratégica

Aprimorar e inovar os processos e as ações                      693.347                              -                       693.347          616.945                                -                616.945                                          89,0 

Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
P

Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores 
da equipe Asplan e CAU/UF

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        49.727                              -                         49.727            14.558                                -                  14.558                                          29,3 
O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 

entretanto a realização da meta foi cumprida.

Assessoria de 
Planejamento e 

Gestão Estratégica
P

Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -
2023

Construir cultura organizacional adequada à estratégia                        83.410                              -                         83.410            11.005                                -                  11.005                                          13,2 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P
Aquisição de Sistema de Gestão da Assessoria 

Parlamentar

Ter sistemas de informação e infraestrutura que 
viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade
                     110.000                              -                       110.000                      -                                -                            -                                                - 

O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 
impossibilidade da realização das metas previstas.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

A
Manutenção de Sistema de Gestão da Assessoria 

Parlamentar

Ter sistemas de informação e infraestrutura que 
viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade
                       24.000                              -                         24.000                      -                                -                            -                                                - 

A atividade não apresentou execução orçamentária, em virtude 
da impossibilidade da realização das metas previstas.

Assessoria 

Institucional e 
Parlamentar

A
Gestão das Atividades Parlamentares e 

Institucionais do CAU/BR

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     704.443                              -                       704.443          629.252                                -                629.252                                          89,3 

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Seminário Legislativo
Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado
                       50.000                              -                         50.000            42.594                        2.400                  44.994                                          90,0 

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Seminário do CAU/CONFEA
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     103.250                              -                       103.250                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Patrocínio CAU/BR
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     752.056                              -                       752.056          606.407                    137.749                744.156                                          98,9 



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  
Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Assessoria 
Institucional e 
Parlamentar

P Apoio aos Projetos Patrocinados por Edital
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                       25.944                              -                         25.944                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas

Assessoria Especial P Instituto CAU de formação Continuada Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        20.000                              -                         20.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Assessoria Especial P Projeto Ethos Aprimorar e inovar os processos e as ações                      945.000                              -                       945.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas.

Assessoria Especial P Projeto Kit Aprimorar e inovar os processos e as ações                      159.000                              -                       159.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas.

Assessoria Especial P Projeto Realidade Ampliada Aprimorar e inovar os processos e as ações                        50.000                              -                         50.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Assessoria Especial A
Manter e desenvolver as atividades da Assessoria 

Especial 
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      403.441                              -                       403.441          391.573                                -                391.573                                          97,1 

Secretaria Geral
da Mesa

P Aquisição de sistema Autocad Promover o exercício ético e qualificado da profissão                        25.000                              -                         25.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Secretaria Geral
da Mesa

A
Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria 

ao Plenário, Comissões e CEAU

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 
a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo
                     804.113                              -                       804.113          731.831                                -                731.831                                          91,0 

Secretaria Geral
da Mesa

P Participação em eventos institucionais
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e 

a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 
Urbanismo

                     148.520 -                148.520                                   -                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Secretaria Geral
da Mesa

P Treinamentos e capacitação Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        24.550                              -                         24.550            10.206                                -                  10.206                                          41,6 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Plenário CAU A Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas Aprimorar e inovar os processos e as ações                   1.836.648                              -                    1.836.648       1.642.579                                -             1.642.579                                          89,4 

Conselho Diretor A Reuniões do Conselho Diretor Aprimorar e inovar os processos e as ações                        52.560                              -                         52.560            36.500                                -                  36.500                                          69,4 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 

em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 
previstas.

Gerência Geral A
Manter e Desenvolver as Atividades da 

Controladoria
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      143.609                              -                       143.609          133.164                                -                133.164                                          92,7 

Gerência Geral A
Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência 

Geral 
Aprimorar e inovar os processos e as ações                      684.607                  148.520                       833.127          674.885                    104.192                779.077                                          93,5 



FORM. C  METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável * P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal 
 Programação 
Aprovada (A) 

 Transposição   (B) 
 Total Aprovado com 

Transposição                                         
(C=A+B) 

 Valor 
liquidado (D) 

 Restos a pagar não 
processados (E) 

 Total Executado    
(F=D+E) 

 % de Execução  
Justificativas para as metas financeiras 

METAS FINANCEIRAS (valores em R$ 1,00)

Gerência Geral P Capacitação e Treinamento Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        32.891                              -                         32.891            24.891                                -                  24.891                                          75,7 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gerência do CSC P Estudo Financeiro sobre Custos do CSC Aprimorar e inovar os processos e as ações                      134.453                              -                       134.453                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Gerência do CSC A
Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do 

CSC
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo
                  8.350.576                              -                    8.350.576       7.120.170                    764.406             7.884.577                                          94,4 

Gerência 
Administrativa

A Manutenção da Gerência Administrativa Aprimorar e inovar os processos e as ações                   3.667.197 -                  10.141                    3.657.056       2.923.125                    134.672             3.057.796                                          83,6 

Gerência 
Administrativa

A Reforma da Sede
Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

                     240.633                    10.141                       250.774          243.058                        4.393                247.451                                          98,7 

Gerência 
Administrativa

P Aquisição da nova sede do CAU/BR
Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

                  7.391.000                              -                    7.391.000                      -                                -                            -                                                - 
O Projeto não apresentou execução orçamentária, em virtude da 

impossibilidade da realização das metas previstas.

Gerência 
Administrativa

P Treinamento e capacitação Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        54.000                              -                         54.000            26.405                                -                  26.405                                          48,9 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gerência Orçamento 

e Finanças
P Prestação de Contas Trimestral

Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

                       89.820                              -                         89.820            28.425                      46.425                  74.850                                          83,3 

Gerência Orçamento 
e Finanças

A Manutenção das Atividades da Gerência Financeira
Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 
Sociedade

                  1.970.535 -                       953                    1.969.582       1.648.369                                -             1.648.369                                          83,7 

Gerência Orçamento 
e Finanças

P
Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e 

CAU/UF´s
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores                        98.886                              -                         98.886            46.882                                -                  46.882                                          47,4 

O Projeto apresentou execução orçamentária abaixo do previsto, 
em virtude da impossibilidade da realização de todas as metas 

previstas.

Gerência Orçamento 
e Finanças

A
Fundo de Apoio Financeiro

CAU/UF
Assegurar a sustentabilidade financeira                      904.338                              -                       904.338          904.338                                -                904.338                                        100,0 

Gerência Orçamento 
e Finanças

A Reserva de Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira                      468.000                              -                       468.000                      -                                -                            -                                                - Não foi necessário o uso da reserva.

Gerência Orçamento 
e Finanças

A  Fundo de Reserva do CSC Assegurar a sustentabilidade financeira                      128.151                              -                       128.151          128.151                                -                128.151                                        100,0 

                46.435.159                            (0)                  46.435.159     30.583.614                 1.535.751           32.119.365                                          69,2 Total

COMENTÁRIOS :

Para o objetivo estratégico "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo", estavam previstas 3 iniciativas estratégicas que foram parcialmente executadas. Para o objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanista e a Sociedade", estavam previstas 5 iniciativas 
estratégicas, das quais o projeto de Realização de reuniões com a Ordem dos Arquitetos de Portugal -OA/PT não foi realizada, as demais foram, total ou parcialmente, executadas. Para o objetivo estratégico "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada", estavam previstas 7 iniciativas estratégicas, das quais os projetos 
"Cadastramento das Instituições de Ensino e registros de arquitetos e urbanistas" e "Acesso e Permanência na Profissão" não foram realizados, as demais iniciativas foram, total ou parcialmente, executadas conforme previstas. Para o objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade", estavam previstas 3 iniciativas 
estratégicas, todas foram executadas, total ou parcialmente. Para o objetivo estratégico "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", estavam previstas 4 iniciativas estratégicas, das quais o projeto "Aquisição de sistema Autocad" não foi realizado, as demais foram executadas, total ou parcialmente. 



 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
 Execução  (%) 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado 

(R$)                       
 Execução  (%) 

                 25.724.623                   23.911.975                            93,0             13.196.328               12.223.007                           92,6 

                                  -                                       -                                  -               34.824.043               32.963.026                           94,7 

                 25.724.623                   23.911.975                            93,0 

                      904.338                         904.338                         100,0 

                   1.409.656                      1.409.656                         100,0 

                 23.410.630                   21.597.982                            92,3 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
 Execução  (%) 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado 

(R$)                       
 Execução  (%) 

 Valor                    8.473.218                      7.991.023                            94,3  Valor             13.196.328               11.689.820                           88,6 

 %  36,2% 37,0% 0,8%  %  37,9% 35,5% -2,4%

 Valor                    2.629.116                      2.310.124                            87,9  Valor                   435.341                    162.962                           37,4 

 %  11,2% 10,7% -0,5%  %  3,3% 1,3% -2,0%

 Valor                    2.776.584                      2.772.866                            99,9 

 %  11,9% 12,8% 1,0%

 Valor                       752.056                         744.156                            98,9 

 %  3,2% 3,4%

 Valor                    4.289.704                      3.810.915                            88,8 

 %  18,3% 17,6% -0,7%

 Valor                       468.000                                       -                                -   

 %  2,0% 0,0% -2,0%

Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, de acordo com os limites aprovados no plano de ação, não foram atendidos nos limites de Atendimento, dos Três Objetivos Estratégicos e de Capacitação. No caso do objetivo Atendimento a diferença entre o

previsto e o executado ficou em 0,5 ponto percentual, considerado dentro dos patamares aceitáveis. Dentre as iniciativas vinculadas a esse objetivo, as que impactaram no resultado foram: as reuniões com a Ordem dos Arquitectos de Portugal- OA/PT que não

foram realizadas, mas a CRI-CAU/BR desenvolveu uma série de levantamentos acerca do acordo para subsidiar as futuras discussões com Portugal, quanto as Reuniões Técnicas, elas foram realizadas praticamente sem custos, entretanto o resultado foi

totalmente alcançado com o desenvolvimento do protótipo do portal da área de arquitetura para registro temporário, desenvolvido pela CRI juntamente à Assessoria da Comunicação do CAU/BR, o qual foi aprovado durante a 41ª Reunião da CIAM. Nos três

objetivos, a diferença entre o previsto e o executado ficou em 0,7 ponto percentual, considerado dentro dos patamares aceitáveis. Dentre as iniciativas não realizadas, o Projeto Imprensa não foi realizado na totalidade por restrição orçamentária e o projeto

Cadastramento das Instituições de Ensino e registros de arquitetos e urbanistas foi realizado sem custos. No limite de Capacitação, os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2015 foi satisfatório, o CAU/BR disponibilizou valores na medida

que os cursos e treinamentos foram solicitados pelas unidades.mento, os três Objetivos Estratégicos e Capacitação devido a limitações internas. O valor bruto das rescisões contratuais, em 2015, foi  de  R$ 533.187,78.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.
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 LIMITES 

Três Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da 

RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 

55% sobre as Receitas Correntes. 

Não considerar despesas 

decorrentes de rescisões 

contratuais)
Capacitação (mínimo de 2%  e 

máximo de 4%  do valor total das 

respectivas folhas de pagamento -

salários, encargos e benefícios)                  

Patrocínio (máximo de 5% 

do total da RAL)                                                                                     

FORM.D- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
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 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
A

SE
 D

E 
C

Á
LC

U
LO  FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

 3. Soma (1+2) 

 1.Salários e Encargos 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  2 Receitas Correntes 

Atendimento (mínimo de 10 

% do total da RAL)

Comunicação (mínimo de 

3% do total da RAL)                                                                                             

4. Aportes do Fundo de Apoio

5. Aporte do CSC

Fiscalização (mínimo de 20 

% do total da RAL)                                                                             
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) se consolida em 

2015 com um Conselho estruturado em todas as unidades da federação e no 

Distrito Federal, resgatando o passivo existente na organização da profissão e 

aprimorando normas que objetivam preservar, promover e fortalecer a Arquitetura e 

o Urbanismo no Brasil. Ao mesmo tempo, olhando e se estruturando para os 

desafios do futuro.  

Entre as ações, podemos destacar o Projeto de Gestão Estratégica, com o 

objetivo de orientar a atuação do CAU nos próximos 10 anos. Com a participação de 

conselheiros, dos CAU/UF e parceiros, o projeto definiu missão, visão, valores, 

mapa  e processos estratégicos para o Conselho.  

O projeto sedimenta as bases de um Conselho com excelência 

organizacional, transparente, inovador e financeiramente sustentável, para servir à 

Sociedade, assegurando eficácia no atendimento aos 136.392 profissionais e às 

18.604 empresas do setor, compromissado com a qualidade e a modernidade. É um 

projeto de longo prazo com metas e resultados até 2023, conforme segue: 

 

Missão do CAU: Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos 

 
 

Visão 2023: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas 

práticas da Arquitetura e Urbanismo 
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Mapa Estratégico CAU 

 

 

Uma grande inovação realizada em 2015 foi a realização do maior 

levantamento sobre Arquitetura e Urbanismo já feita no Brasil. O CAU/BR contratou 

o Instituto Datafolha para saber o que os brasileiros pensam sobre Arquitetura e 

Urbanismo, construção e reforma, obras públicas e a imagem dos arquitetos e 

urbanistas junto à sociedade.  

Foram realizadas três pesquisas: uma quantitativa, com 2.419 pessoas 

entrevistadas em todo o Brasil; uma qualitativa, com cinco grupos de discussão em 

todo o Brasil; e uma pesquisa com jornalistas para saber como eles tratavam de 

temas de Arquitetura e Urbanismo. Essas informações tiveram repercussão 

nacional, com reportagens em todo o Brasil. O primeiro veículo a tratar do assunto 

foi o programa Fantástico, da TV Globo, em uma longa reportagem de sete minutos. 

Com a pesquisa, o CAU/BR tem as informações necessárias para direcionar seu 

trabalho e promover Arquitetura e Urbanismo para todos.  
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Com base nessas informações e em outros objetivos do CAU, foram lançadas 

quatro campanhas publicitárias ao longo do ano: uma sobre a Lei de Licitações ("Brasil 

ético exige projeto completo"); outra sobre as atribuições privativas da profissão ("Projeto 

Arquitônico só com arquiteto"); uma de combate à chamada "reserva técnica" (pagamento 

de comissões em troca da indicação de produtos e serviços); e a já tradicional campanha 

do Dia do Arquiteto e Urbanista, com veiculações em TV, revistas e mobiliário urbano. Na 

ocasião, também foi lançado o Manual do Arquiteto e Urbanista, publicação produzida 

pelo CAU/BR sob coordenação do Colegiado Permanente das Entidades Nacionas de 

Arquitetura e Urnaismo (CEAU).  

Outro destaque foi a criação da Rede Integrada de Atendimento (RIA), equipe do 

CAU/BR que coordena as informações e mensura as estatísticas de todos os canais de 

atendimento do CAU: SICCAU, Central de Atendimento, e-mail e Ouvidoria. Esse 

monitoramento possibilita que a RIA distribua regularmente aos CAU/UF boletins com as 

respostas às dúvidas mais frequentes dos arquitetos, além de ser uma poderosa 

ferramenta de avaliação da qualidade do atendimento prestado ao arquitetos e urbanistas. 

Na área institucional, o CAU/BR segue acompanhando atentamente o debate e a 

tramitação de projetos de lei que tratam de temas como Lei de Licitações, Arquitetura e 

Urbanismo como carreira de Estado, inserção dos arquitetos e urbanistas no 

Supersimples, a instituição oficial do Dia do Arquiteto e demais projetos que digam 

respeito à organização e ao desenvolvimento das cidades. O III Seminário Legislativo de 

Arquitetura e Urbanismo foi realizado no Congresso Nacional, com a presença de 

deputados, senadores e arquitetos e urbanistas.  

Por iniciativa do CEAU, foi realizado o Seminário Internacional de Concursos de 

Projetos, onde se discutiram experiências internacionais sobre escolha de projetos 

arquitetônicos por critério de qualidade. O evento contou com a participação de 

representantes da União Internacional dos Arquitetos (UIA) e do Governo da França. A 

relação do CAU/BR com outros países foi reforçada com a assinatura de memorandos de 

entendimento com Escritório das Nações Unidas para Serviços de projetos (UNOPS); 

Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC); e com o Colegio de Arquitectos de Costa 

Rica (CACR). Além disso, a Comissão de Relações Internacionais promoveu uma viagem 

aos Estados Unidos onde realizou reuniões com o American Instituite of Architects (AIA), 

National Council of Architectural Registration Boards (NCARB) e o National Architectural 
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Accrediting Board (NAAB) em Washington (EUA). Foram realizados também 

entendimentos com o Royal Institute of British Architects (RIBA) e com a Federação Pan-

Americana de Associações de Arquitetos (FPAA). A Comissão também seguiu as 

negociações relativas ao Acordo marco da CIAM internacional sobre trabalho temporário 

(CIAM), que permitirá a mobilidade de profissionais entre os países que compõem o 

Mercosul.  

No Brasil, a Comissão de Política Profissional (CPP), visitou o Acre para verificar 

os danos causados pelas enchentes que destruíram várias cidades no Estado. A CPP 

também visitou projetos de assistência técnica em habitação de interesse social nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Comissão de Exercício Profissional (CEP) 

realizou dois encontros nacionais com conselheiros e fiscais para debater melhorias no 

processo de fiscalização dos CAU/UF. A Comissão de Ética e Disciplina (CED) manteve 

sua programação de cinco encontros regionais e mais um nacional, com o objetivo de 

articular melhor os entendimentos sobre a aplicação da norma em todo o Brasil.  

Esse balanço demonstra quão profícuo foi o exercício de 2015 em prol do 

fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, com os resultados alcançados e 

o cumprimento das metas estabelecidas. Com o mesmo empenho o Conselho atuará nos 

novos avanços e desafios previstos não só para 2015, mas até 2023, na busca do 

atingimento da Visão: “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das 

boas práticas da Arquitetura e Urbanismo”. 
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR foi criado pela 

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, a qual também regulamenta o exercício 

da arquitetura e urbanismo no país. 

Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU/BR 

possui a função de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 

arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo 

aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º do Art. 24º da Lei 

12.378/2010). 

Em 2015, o público de arquitetos e urbanistas registrados e ativos no 

Conselho, em todo o território nacional, esteve constituído por 136.392 arquitetos e 

urbanistas e 18.604 empresas desse segmento econômico, distribuídos em todo o 

território nacional1. Sua distribuição geográfica denotava que 57,5% dos profissionais 

estão centrados nas capitais enquanto que para as empresas o índice é de 53,5%. 

As atividades profissionais foram representadas por 877.546 RRT¹, com uma média 

de 6 RRT por profissional. Frente às metas previstas, os resultados apresentam uma 

realização em patamares superiores ao previsto para os profissionais em 1,4% 

(previsto 134.506) e 5,5% para as empresas (previsto 17.637); já para os RRT 

observou-se uma redução de 5% (previsto 921.088). A média de RRT ficou nos 

patamares previstos, ou seja, de 6 RRT por profissional. 

Importante mencionar que o Plano de Ação 2015 seguiu as premissas e 

orientações estratégicas aprovadas pelo Plenário do CAU/BR, uma vez que os 

trabalhos de Gestão Estratégica do CAU, na visão de longo prazo, ainda estão em 

processo de desenvolvimento/implementação no Conselho. Os aprimoramentos que 

se fizeram necessários à programação 2015, visando atender as estratégias 

definidas e prioridades aprovadas no âmbito desses trabalhos, foram objeto de 

ajustes no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2015 que 

ocorreram no período. 

 

 

                                                           
1 Fonte: SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do CAU, posição em dez/15, acesso em 19/01/2016. 

I 

N

T

R

O

D

U

Ç 

Ã

O 



 

 8 / 114  

Com o objetivo de explanar as ações realizadas, bem como os resultados 

alcançados no exercício de 2015, elaboramos para encaminhamento ao Plenário do 

CAU/BR, o Relatório de Gestão do CAU/BR – exercício de 2015, contemplando as 

informações fornecidas pelas Comissões, Órgãos Colegiados e as Unidades 

Organizacionais do CAU/BR.  

O Plano de Ação do CAU/BR, aprovado para o exercício, estava contemplado 

em 87 iniciativas estratégicas, sendo 53 projetos e 34 atividades, com recursos 

previstos de R$ 46,4 milhões. Pela execução das metas e dos resultados 

alcançados, no exercício, verifica-se que para as iniciativas que foram 

implementadas foram aplicados R$ 32,1 milhões, representando 69,2 % do total 

previsto, incluindo os valores dos Restos a Pagar não processados no valor de R$ 

1.535.751,00. 

Frente aos trabalhos de aprimoramento da atuação do Conselho e visando 

uma estrutura organizacional que melhor atendesse às prioridades de atuação 

elencadas no Planejamento Estratégico 2023, promoveu uma atualização na sua 

estrutura organizacional e de cargos. O novo organograma foi aprovado no dia 09 de 

outubro, pela Deliberação Plenária nº 38/2014, como demonstrado na Fig. 1, e 

sofreu alteração pela Deliberação Plenária nº. 0014/2015, onde foi implementada na 

estrutura organizacional a Coordenadoria da RIA, vinculada à Gerência do Centro de 

Serviços Compartilhados.  

Na linha do tempo, ao final de 4 (três) anos de atuação (os trabalhos foram 

formalmente iniciados em dezembro de 2011), o CAU/BR passou a contar com um 

corpo de trabalho composto por 84 colaboradores, profissionais qualificados e 

comprometidos, dos quais 64 foram selecionados por meio de concurso, 19 de livre 

provimento e 01 mandatário público (Ouvidor-Geral). Quanto à formação, são 72 de 

nível superior e 12 de nível médio. Frente às necessidades de trabalho, esse quadro 

foi acrescido de 16 estagiários.  

As atividades apresentadas neste Relatório, portanto, refletem a consolidação 

da atuação do CAU/BR, em 2015, tanto na institucionalização de suas ações em prol 

do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, 

como nas de gestão e consolidação de sua estrutura. 
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http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/deliberacao_38_2014.pdf
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Fig. 1 - Organograma do CAU/BR* 

 

*Deliberação Plenária CAU/BR nº 38/2014- Anexo III e Deliberação Plenária CAU/BR nº 0014/2015 
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1. ANÁLISE DA ATUAÇÃO  

 
I. Principais Ações e Resultados Alcançados no Exercício de 2015 

A atuação do CAU/BR em 2015 foi embasada, prioritariamente, no alcance dos 

objetivos estratégicos: (i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

arquitetura e urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento 

com os arquitetos e urbanistas e a sociedade; (iii) Assegurar a eficácia no relacionamento 

e comunicação com a sociedade; (iv) Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada; (v) Promover o exercício ético e qualificado da 

profissão, conforme retratado no Mapa Estratégico do CAU/BR (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa Estratégico do CAU/BR 

 

Além das prioridades de atuação elencadas anteriormente, várias iniciativas 

estratégicas foram executadas na busca do atingimento de outros objetivos estratégicos 

como: (i) Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo; (ii) Estimular a produção dos Arquitetos e 

Urbanistas como política de Estado; (iii) Assegurar a sustentabilidade financeira; (iv) 
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Aprimorar e inovar os processos e as ações; (v) Desenvolver competência de dirigentes e 

colaboradores; (vi) Construir cultura organizacional adequada à estratégia; (vii) Ter 

sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a sociedade; 

O objetivo deste relatório é apresentar as principais ações e resultados do 

CAU/BR, no decurso do exercício de 2015, no âmbito da Missão Institucional, de suas 

responsabilidades definidas em Lei, e outras emanadas do Plenário. 

Missão: Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos. 

Foi elaborado a partir de dados e informações fornecidas pelas Comissões, 

Órgãos Colegiados e Unidades Organizacionais relativas às ações, metas e resultados 

alcançados, frente aos previstos no Plano de Ação aprovado para o exercício. 

1.I.1. Público-Alvo  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com estrutura federativa, ao final de 

2015, conforme informações do Sistema de Informação e Comunicação do CAU 

(SICCAU), os arquitetos e urbanistas ativos no Conselho totalizaram, em todo o território 

nacional, 136.392. No tocante às empresas ativas o número foi de 18.604. 

Em termos de localização geográfica, dos arquitetos e urbanistas registrados no 

Conselho, 57% estão concentrados nas capitais e 43% nos demais municípios. Nas as 

empresas 52 % nas capitais e 48 % nos demais municípios. 

1.I.2. Realizações 

No período de janeiro a dezembro de 2015, as ações em prol de fortalecimento e 

valorização do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo, estão contempladas 

na realização de 67 iniciativas estratégicas, sendo 35 projetos e 32 atividades.  

Na realização dessas iniciativas, os recursos aplicados pelo CAU/BR totalizaram 

R$ 32,1 milhões, representando 69,2% do total previsto na programação aprovada para o 

exercício (R$ 46,4 milhões)2. Esse resultado decorre, primordialmente, da não efetivação 

do projeto de aquisição da “Nova Sede do CAU/BR”, no valor de R$ 7,4 milhões, ou 16% 

do total previsto. 

                                                           
2 2ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - exercício de 2015 
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Os limites e condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 

2015 situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício, 

conforme demonstrado no Quadro 01. O detalhamento encontra-se nos quadros 09 e 10. 

Quadro.01- Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos 

PREVISTAS ALCANÇADAS

Fiscalização 36,2% 37,0%                       0,8 

Atendimento 11,2% 10,7% -                    0,5 

Comunicação 11,9% 12,8%                       0,9 

Patrocínios 3,2% 3,4%                       0,2 

Objetivos Estratégicos Específicos 18,3% 17,6% -                    0,7 

Capacitação 3,3% 1,3% -                    2,0 

Pessoal 37,9% 35,5% -                    2,4 

ESPECIFICAÇÃO 

METAS - em %
VARIAÇÃO 

(em pp)

 

No período, para suportar a programação desenvolvida, os recursos auferidos 

pelo CAU/BR totalizaram R$ 34,5 milhões, ou 74,4% do previsto (R$ 46,4 milhões), 

sendo R$ 33 milhões de receitas correntes e R$ 1,5 milhões de receitas de capital 

(exercícios anteriores). Esse resultado decorre, primordialmente, das metas previstas 

para serem suportadas por receitas de capital terem sido efetivadas em apenas 13,7% do 

previsto (R$ 11,6 milhões). 

No exercício, das realizações do CAU/BR em relação à sociedade salienta-se: 

• Aprimoramentos ao Código de Ética, referente à instrução e julgamento de 

processos relacionados a faltas ético-disciplinares e à obrigatoriedade de uso do 

módulo ético-disciplinar no SICCAU Corporativo pelos Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para registro de 

processos ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos 

assentamentos profissionais. 

• Realização pelo CAU/BR e o Instituto Datafolha de um diagnóstico do 

setor de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, por meio de pesquisas quantitativa e 

qualitativa, de forma a traçar um panorama abrangente sobre o que a população 

brasileira pensa sobre o tema.  
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• Realização das campanhas publicitárias do “Dia do Arquiteto e 

Urbanista”; "Reserva Técnica", "Lei de Licitações" e "Só Arquiteto faz 

Projeto Arquitetônico" com intuito de promover a conscientização do público 

geral a respeito das boas práticas envolvendo o tema Arquitetura e Urbanismo. 

• Ativa participação em ações advindas dos contatos com órgãos das 

distintas instâncias governamentais, promovidos por meio da divulgação do 

Conselho nas diversas mídias, bem como participado de reuniões, fóruns e 

debates com as entidades nacionais e internacionais. 

• Desenvolvimento do Portal da Transparência, que objetiva disponibilizar 

informações das atividades do CAU, observando a Lei de Acesso à Informação. 

A implementação tem previsão para o 1º trimestre de 2016. 

• Serviços de Ouvidoria que visam implementar uma forma de 

relacionamento democrático e transparente, do Conselho, com a comunidade de 

arquitetos e urbanistas, e a sociedade em geral. 

• Criação da RIA- Rede de Atendimento Integrado- que tem como objetivo 

unificar as informações e oferecer serviço qualificado de atendimento nacional, 

compreendendo: (i) tele atendimento qualificado; (ii) atendimento virtual; e (iii) 

rede social corporativa. 

O CAU nasceu com a responsabilidade social da sustentabilidade de suas ações 

e forma de gestão focada em resultados que produzam resultados positivos para a 

profissão e a arquitetura e urbanismo.  

No decurso deste relatório, apresentam-se, detalhadamente as ações e resultados 

alcançados, estruturados em:  

Plano de Ação 

• Iniciativas e resultados por Objetivo Estratégico/Linha de Atuação 

• Excelência na Gestão 

• Informação e Conhecimento 
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2. INICIATIVAS E RESULTADOS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO/LINHA DE 

ATUAÇÃO 

Este capítulo visa apresentar as principais realizações do CAU/BR, para 

regulamentar e dotar a profissão e a arquitetura e urbanismo de mecanismos e 

procedimentos inovadores e em níveis de excelência internacionais. As realizações, 

observando os objetivos estratégicos estabelecidos para o exercício, estão estruturadas 

por linha de atuação, considerando: Ensino e Formação; Ética e Disciplina; Exercício 

Profissional; Planejamento e Finanças; Organização e Administração; Relações 

Internacionais; Políticas Urbana e Ambiental; Política Profissional; e Colegiado 

Permanente, na forma que segue: 

 

2.1 ENSINO E FORMAÇÃO  

2.1.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Ensino e Formação estiveram voltadas, 

prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos “Influenciar as diretrizes 

do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada”, por meio do 

desenvolvimento de 5 (cinco) iniciativas estratégicas e do Objetivo “Assegurar a 

eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade” por meio de 1 (uma) iniciativa estratégica.  

No âmbito dessa linha de atuação que tem por finalidade promover a articulação 

entre o CAU e o sistema de ensino de Arquitetura e Urbanismo, respeitado o que 

dispõem os artigos 2°, 3°, 4°, 24, 33, 34 e 61 da Lei n° 12.378, de 2010, se observaram, 

entre outras, as seguintes atividades: (i) organizar e manter atualizado o cadastro 

nacional das escolas e faculdades de Arquitetura e Urbanismo, incluindo o currículo de 

todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos; (ii) propor ou apreciar e deliberar 

sobre o mérito de projeto de ato normativo referente à habilitação, atribuições, atividades 

e competências profissionais; (iii) apreciar e deliberar sobre habilitação, atividades e 

competências profissionais; (iv) contribuir para a definição de critérios de uniformização 

técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e 

competências profissionais, bem como apreciar e deliberar sobre educação continuada; 

(v) posicionar-se sobre a autorização, o reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento de cursos da Arquitetura e Urbanismo para subsidiar decisão do 
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Ministério da Educação e órgãos a ele relacionados nos termos da legislação em vigor, 

bem como propor medidas que estimulem as instituições de ensino de Arquitetura e 

Urbanismo a tratarem a questão da qualificação profissional como um processo contínuo; 

(vi) apreciar, deliberar e homologar registro de profissional diplomado por 

estabelecimento estrangeiro de ensino, bem como acompanhar as ações e normativos 

internacionais que tratam da formação profissional e seu rebatimento sobre as atribuições 

dos arquitetos e urbanistas; (vii) promover ações e propor medidas que estimulem as 

instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo a tratarem a questão da formação 

relacionada com as atribuições profissionais definidas no art. 2° da Lei n° 12.378, de 

2010 e Resolução n° 21, de 2012, do CAU/BR; (viii) e propor diretrizes específicas para 

uniformizar ações. 

As ações, em 2015, foram implementadas por meio da Comissão de Ensino e 

Formação (CEF), coordenada pelo conselheiro Fernando José de Medeiros Costa (RN) 

e composta pelos conselheiros: José Roberto Geraldine Junior (IES), Fernando Diniz 

Moreira (PE), Maria Elisa Baptista (MG), Marcelo Augusto Costa Maciel (SE) e Hélio 

Cavalcanti da Costa Lima (PB). A assessoria técnica foi da analista Daniele de Cássia 

Gondek e da assistente Pollyane Siqueira de Pádua de Araujo. 

2.1.2 Planejamento e Execução  

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 6 iniciativas estratégicas (5 

projetos e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 777.300,00, 

correspondendo a 67,4% do total previsto (R$ 1.152.602,00).  

Esse resultado decorre, primordialmente, da descontinuidade dos projetos: (i) 

Cadastramento das instituições de ensino e registros de arquitetos e urbanistas; (ii) 

Acesso e permanência na profissão. As demais iniciativas propostas, na linha de atuação 

Ensino e Formação, tiveram sua realização de forma compatível com as metas 

propostas. 

 

2.1.3 Ações e Resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 11 reuniões ordinárias e 2 extraordinária nas quais foram 

tratados, entre outros, os seguintes assuntos: acompanhamento das 

reuniões do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos 
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e Urbanistas (CEAU); apreciação de 37 requerimentos de registro de 

profissionais diplomados em Instituições de Ensino Superior estrangeiras, 

sendo 10 amparados pelo acordo entre CAU/BR e a Ordem dos Arquitectos 

de Portugal; plano de ação da CEF para o exercício de 2015; 

reprogramação orçamentária da CEF; elaboração de Plano de Trabalho da 

CEF para 2015; contratação de consultoria especializada para produção de 

projeto de acreditação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo; Contratação 

de consultor para elaboração de material técnico sobre as experiências 

nacionais e internacionais em residência técnica na área de Arquitetura e 

Urbanismo; Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o CAU/BR 

e a ABEA; apreciação de consultas dos CAU/UF, Ouvidoria e outras áreas 

do CAU/BR; apreciação de protocolos SICCAU; melhorias no Módulo 

Acadêmico do SICCAU; organização do 1º Seminário de Alinhamento com 

as Comissões de Ensino e Formação estaduais; Rede Integrada das 

Comissões de Ensino e Formação; Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN); 

Propostas da CEF-CAU/BR de alteração do Regimento Geral do CAU/BR; 

apreciação de solicitações de cadastro de cursos amparados pelo art. 63 da 

Portaria Normativa MEC nº 40/2007; modelo de certidão negativa de 

antecedentes ético-disciplinares para arquitetos e urbanistas que desejam 

atuar em Portugal; Reunião conjunta com a CED-CAU/BR: tratar da 

formação de professores de ética; Abertura de edital de chamada pública 

para construção de Matriz de Mobilidade de Exercício Profissional; Produto 

da pesquisa do Convênio CAU/BR-ABEA-MEC: situação de estágios nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo; matérias que a comissão julga 

pertinente serem terminativas no âmbito da comissão; Regulamentação da 

Especialização Lato Sensu - Associação Brasileira das Instituições de Pós-

Graduação (ABIPG); elaboração de documento sobre Perfis da Área e 

Padrões de Qualidade; proposta de Plano de Ação da CEF para o exercício 

de 2016; e Estratégia da CEF-CAU/BR para elaboração de material técnico 

sobre experiências em residência técnica na área de Arquitetura e 

Urbanismo e elaboração de projeto de implementação no âmbito do 

CAU/BR. 

II. Realização de 2 reuniões técnicas entre o Coordenador e a Assessoria da 

Comissão, nas quais foram tratados principalmente os seguintes assuntos: 
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revisão dos normativos referentes às resoluções que abordam registro 

profissional e outros processos realizados pela CEF-CAU/BR. 

III. Realização de 2 reuniões com a Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação (SERES) do Ministério da Educação (MEC), para que a comissão 

tenha ciência dos critérios considerados nas manifestações técnicas 

realizadas pelo Conselho, via acordo de cooperação com a ABEA, para 

influenciar a qualidade do ensino do país.  

IV. Reunião do Conselheiro José Roberto Geraldine Júnior, com a Universidade 

Positivo para informações sobre o UNASUR (União de Nações Sul-

Americanas) programa de acreditação de cursos de arquitetura em 

implementação dentre os países membros do MERCOSUL (Mercado 

Comum do Sul). Esse evento ocorreu em Curitiba no dia 30 de outubro.  

V. Reunião com a Comissão de Ensino e Exercício Profissional do CAU/SC, 

realizada na sede do CAU/SC, no dia 14 de maio, com a presença do 

Conselheiro José Roberto Geraldine Júnior, para tratar dos seguintes 

assuntos: cadastro de cursos, registro de egressos de curso em processo 

de reconhecimento ou renovação de reconhecimento e pré-registro de 

egressos.  

VI. Reunião com a Comissão de Ensino e Formação e com a Diretoria de 

Ensino e Formação, com a presença do Conselheiro Representante das 

IES, José Roberto Geraldine Júnior, para tratar de assuntos de interesse da 

CEF-CAU/BR. A reunião foi realizada na sede do CAU/SP, no dia 28 de 

maio.  

VII. Realização da 4ª reunião extraordinária da CEF paralelamente ao XXXIV 

ENSEA e XVIII CONABEA de 2015. Os eventos ocorreram na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, entre os dias 27 a 29 de setembro.  

VIII. Participação em Fóruns, Encontros e Seminários sobre Ensino nos CAU/UF: 

- IV Fórum de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do 

Paraná com a participação da Conselheira Maria Elisa Baptista, no dia 26 de 

outubro, em Curitiba (PR). A ideia principal do evento foi debater questões 

relativas ao ensino e à formação dos novos profissionais, principalmente 

quanto à qualidade das graduações oferecidas. 
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- VI Seminário com os Coordenadores de Curso de Arquitetura e Urbanismo 

do Rio Grande do Sul/RS com a participação do conselheiro José Roberto 

Geraldine Jr., no dia 10 de novembro, na sede do CAU/RS. Teve como 

objetivo apresentar os temas levantados no Fórum de Santa Maria, as 

Manifestações Técnicas emitidas pelo CAU/BR e os perfis e padrões de 

qualidade do ensino em Arquitetura e Urbanismo. 

- 2ª Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU/SP, com o tema 

"O arquiteto, o projeto e a qualidade do ambiente construído", realizada nos 

dias 25 e 26 de novembro, na sede do CAU/SP. Contou com a participação 

do conselheiro José Roberto Geraldine Junior. O evento, aberto aos 

profissionais de arquitetura e urbanismo, estudantes e ao público 

interessado, abordou sobre a Resolução nº 51 que abriga as atribuições e 

deveres dos arquitetos; projeto executivo; reserva técnica e suas 

implicações; honorários profissionais e ensino e formação continuada, entre 

outros. 

- 3º Encontro Anual do CAU/SC, realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, em 

Florianópolis, com a participação do Conselheiro José Roberto Geraldine 

Júnior (IES) abordando o tema "Panorama do ensino de arquitetura e 

urbanismo no Brasil". Neste ano, o tema debatido foi "Oxigenar o Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo" com a proposta de discutir sobre as práticas 

pedagógicas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem.  

- III Fórum de Coordenadores de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do 

Paraná, realizado em Londrina/PR, no dia 25 de maio, contou com a 

palestra do Conselheiro José Roberto Geraldine Júnior, que fez uma 

apresentação sobre a atual situação do Cadastro de IES no CAU. 

- 1º Seminário de Alinhamento com as Comissões de Ensino e Formação 

estaduais, realizado no dia 08 de maio de 2015, em Brasília/DF, com o 

objetivo de aproximar as comissões do CEF-CAU/BR e as CEF-CAU/UF, 

além de assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade e Influenciar as diretrizes do ensino 

de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.  

- Manutenção do convênio firmado com a Associação Brasileira de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo (ABEA), envolvendo interlocuções, envio de 
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cartogramas e de material base extraído do e-MEC para subsidiar a 

elaboração das manifestações técnicas. 

- Manutenção do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com o Ministério 

da Educação (MEC) que tem como objetivo fortalecer a política regulatória 

na área da formação em arquitetura e urbanismo.  

- Contratação do arquiteto e urbanista Wilson Ribeiro dos Santos Junior para 

prestação de serviços de consultoria especializada no projeto Acreditação 

de Cursos de Arquitetura e Urbanismo, que tem como objetivo certificar a 

qualidade acadêmica dos cursos de Arquitetura e Urbanismo por meio de 

critérios estabelecidos pelo CAU/BR, com elevada qualidade para os cursos 

de graduação. Busca também à melhoria permanente da formação em nível 

superior, necessária à promoção do desenvolvimento educacional, 

econômico, social, político e cultural do Brasil.   

Considerando as metas constantes no Plano de Ação de Ensino e Formação e 

as realizações apresentadas, pode-se dizer que importantes conquistas foram 

alcançadas em 2015, em prol ensino e da formação do profissional de arquitetura e 

urbanismo, dos quais se menciona: a celebração de acordo de cooperação com o 

Ministério da Educação (MEC) e o fortalecimento da política regulatória na área da 

formação em arquitetura e urbanismo; o envio de manifestações técnicas sobre os atos 

autorizativos dos cursos de arquitetura e urbanismo ao MEC para auxílio das análises 

dos processos de autorização, reconhecimento e renovações de reconhecimento; a 

aproximação do CAU/BR com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) em busca de informações quanto às avaliações dos cursos e 

cooperação do INEP para a melhoria da qualidade dos cursos de arquitetura e 

urbanismo; avanço nas discussões dos registros de profissionais e no cadastramento dos 

cursos de arquitetura e urbanismo no CAU; levantamento de demandas para 

aperfeiçoamento dos normativos existentes; aprovação dos registros de novos 

profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras; e intensificação do 

diálogo com as IES e com as CEF dos CAU/UF. 
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2.2 ÉTICA E DISCIPLINA 

2.2.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Ética e Disciplina estiveram voltadas, 

prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos “Promover o exercício 

ético e qualificado da profissão”, por meio do desenvolvimento de 3 (três) iniciativas 

estratégicas; do Objetivo “Aprimorar e inovar os processos e as ações”, por meio do 

desenvolvimento de 1 (uma) iniciativa estratégica e do Objetivo “Desenvolver 

competências de dirigentes e colaboradores” por meio de 1 (uma) iniciativa 

estratégica. 

No âmbito dessa linha de atuação que tem por objetivo geral elaborar, analisar e 

aprimorar atos e procedimentos ético-profissionais, dotando a profissão de arquitetura e 

urbanismo de mecanismos e procedimentos que regulem seus direitos, deveres e 

obrigações com a sociedade em geral, bem como zelar pela verificação e cumprimento 

dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 2010, e do Código de Ética e Disciplina 

Profissional, se observaram, entre outras, as seguintes atividades: (i) coordenar a 

elaboração do Código de Ética e Disciplina Profissional e suas alterações; (ii) propor ou 

apreciar e deliberar sobre o mérito de projeto de ato normativo referente à ética 

profissional; (iii) apreciar e deliberar, nas matérias em grau de recurso, sobre processos 

de infração aos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 2010, e ao Código de Ética e 

Disciplina Profissional; (iv) propor diretrizes específicas para uniformizar ações e 

compartilhar informações no âmbito das comissões de ética dos CAU/UF; (v) propor 

diretrizes e programas para difusão dos valores e normas referentes à ética e disciplina 

profissional da Arquitetura e Urbanismo; (vi) acompanhar as ações e os normativos 

internacionais que tratam da ética e disciplina profissional da Arquitetura e Urbanismo.  

As ações, em 2015, foram implementadas por meio da Comissão de Ética e 

Disciplina (CED), coordenada pelo conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e 

composta pelos conselheiros: Renato Luiz Martins Nunes (SP), Ana de Cássia Moraes 

Abdalla Bernardino (MT), Luiz Afonso Maciel de Melo (RR), Maria Eliana Jubé Ribeiro 

(GO) e Clênio Plauto de Souza Farias (AC) – convidado. A comissão foi assessorada 

pelas analistas Giuliana de Freitas e Christiana Pecegueiro Maranhão Santos. A 

assessoria jurídica ficou a cargo do advogado Eduardo Paes. 
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2.2.2 Planejamento e Execução  

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 5 iniciativas estratégicas (4 

projetos e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 722.884,00, 

correspondendo a 81,1% do total previsto (R$ 890.899,00).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, na linha de atuação Ética e Disciplina, foram aplicados de forma compatível com 

as metas propostas. 

  

2.2.3 Ações e Resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 11 (onze) reuniões ordinárias e 1 reunião extraordinária 

com a participação de conselheiros federais, visando discutir experiências em 

relação aos processos ético-disciplinares, reforçando a construção 

democrática das normativas voltadas à ética e disciplina da arquitetura e 

urbanismo; 

II. Realização de 1 (um) Seminário Nacional da CED, nos dias 10 e 11 de 

dezembro, em Brasília (DF), para tratar dos principais temas abordados nos 

seminários regionais da CED em 2015. Dos principais temas abordados, 

destacam-se: condução dos processos ético-disciplinares; palestra sobre 

Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público do Mato Grosso do 

Sul (sobre reserva técnica); e discussões sobre os assuntos a serem 

abordados nos Comentários ao Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e 

Urbanismo, atualmente em elaboração pela Teuba Arquitetura e Urbanismo, 

contratada em 2015, e executados diretamente pelo Arquiteto e Urbanista 

João Honório de Mello Filho. O projeto encontra-se em fase de elaboração e 

estima-se que será finalizado em 2016; 

III. Realização de 5 (cinco) Seminários Regionais da CED, para tratar de 

pontos estratégicos das Resoluções nos 25 e 34 e suas alterações (aspectos 

regimentais da condução dos processos ético-disciplinares); nota de 

desagravo; pontos estratégicos da Lei nº 12.378/2010, do Código de Ética e 

Disciplina do CAU/BR e Resolução nº 58 (dosimetria das sanções, ausência 

de pagamento de RRT e anuidade como caracterização de falta ética); 
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Campanha Nacional contra a Reserva Técnica; conciliação no processo ético; 

procedimento de julgamento de processo ético-disciplinar; instrução e 

julgamento de processos; cancelamento de registro e reabilitação de 

profissional; responsabilização da pessoa jurídica por infração ético-

disciplinar. Os seminários objetivaram aproximar o CAU/BR dos CAU/UF; 

tratar do entendimento das normativas relacionadas à ética no exercício 

profissional; e análise de processos éticos, como segue: 

- Primeiro Seminário Regional da Comissão e Ética e Disciplina – região 

Sudeste - em São Paulo/SP, realizado no dia 20 de março, com a presença 

do conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e mais outros 35 

participantes entre conselheiros, arquitetos e representantes dos CAU/UF. 

Entre os temas abordados, destacam-se: a normatização do rito processual 

para julgamento de processo ético em plenário dos CAU/UF ou do CAU/BR 

e os Processos ético-disciplinares e normativas – Nivelamento de 

informações entre os participantes. Esse encontro também contou com a 

participação da conselheira coordenadora da COA do CAU/BR, Gislaine 

Saibro, que abordou assuntos como: reformulação do Regimento Geral do 

CAU, a ser tratado com uma ampla discussão entre todos os envolvidos; e 

mapeamento e regulamentação dos fluxogramas e tramites de processos, 

inclusive de processos éticos. 

- Segundo Seminário Regional da Comissão e Ética e Disciplina – região 

Nordeste - em Natal/RN, realizado no dia 29 de maio, com a presença do 

conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e mais outros 45 

participantes entre conselheiros, arquitetos e representantes dos CAU/UF. 

Entre os temas abordados, destacam-se: campanha nacional contra a 

reserva técnica; proposta da regulamentação da nota de desgravo; mesa 

redonda sobre os processos éticos-disciplinares com a participação do 

Presidente do Tribunal de ética da OAB/RN, Dr. Francisco Ivo Cavalcanti 

Netto; palestra sobre o Decoro no Julgamento de Processos éticos-

Disciplinares com o Juiz Magistrado do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. 

Jarbas Antônio Bezerra. 

- Terceiro Seminário Regional da Comissão e Ética e Disciplina – região 

Centro-Oeste – em Goiânia/GO, realizado nos dias 02 e 03 de junho, com a 

presença do conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e mais outros 

40 participantes entre conselheiros e representantes do CAU/UF. No 
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primeiro dia, o Presidente do CAU/BA, Guivaldo D´Alexandria Baptista, 

realizou a palestra “Ética na Atuação Profissional dos Arquitetos e 

Urbanistas”. No segundo dia, foram debatidos: pontos estratégicos das 

Resoluções nº 25, nº 34 e suas alterações, aspectos regimentais da 

condução dos processos ético-disciplinares e pontos estratégicos da Lei nº 

12.378/2010, e do Código de Ética e Disciplina; e Resolução nº 58 (que 

dispõe sobre o procedimento para aplicação das sanções ético-disciplinares 

relacionadas às infrações ético-disciplinares por descumprimento à Lei nº 

12.378/2010); e discussões sobre ausência de pagamento de RRT e 

anuidade como caracterização de infrações éticas. 

- Quarto Seminário Regional da Comissão e Ética e Disciplina – Região 

Norte – em Belém/PA, realizado nos dias 29 e 30 de outubro, com a 

presença do conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e mais outros 

42 participantes entre conselheiros e representantes do CAU/UF. No 

primeiro dia, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB), Luiza Maria 

R. Pinto, proferiu palestra com o tema “Aspectos Tributários no Exercício de 

Profissões Regulamentadas no Brasil”. No segundo dia, foram discutidos os 

temas: (i) Campanha Nacional contra a Reserva Técnica – contribuições dos 

CAU estaduais sobre as ações em torno da campanha e balanço dos 

resultados já alcançados; (ii) conciliações em processos ético-disciplinares; 

(iii) procedimentos de julgamento de processos ético-disciplinares, como: 

instrução e julgamento de processos e cancelamento de registro e 

reabilitação de profissional. 

- Quinto Seminário Regional da Comissão e Ética e Disciplina – Região Sul 

– em Florianópolis/SC, realizado nos dias 26 e 27 de novembro, com a 

presença do conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e mais outros 

30 participantes entre conselheiros e representantes do CAU/UF. No 

primeiro dia, o advogado atuante no “Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/SC”, André Dacol, proferiu palestra com o tema “Processo Ético: 

Finalidade e Legalidade”. No segundo dia, foram discutidos os 

procedimentos de julgamento dos processos ético-disciplinares; a avaliação 

da campanha nacional contra a Reserva Técnica; a responsabilização da 

pessoa jurídica por infração ético-disciplinar; e a infração ética por falta de 

pagamento de RRT e anuidade.  
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IV.  Realização de 2 (dois) Seminários Técnicos para as assessorias jurídicas 

e técnicas das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF. O primeiro foi 

realizado nos dias 17 e 18 de agosto em Brasília/DF; o segundo foi no dia 9 de 

dezembro, também na capital federal. Os treinamentos técnicos foram voltados 

para a padronização de procedimentos e dirimir dúvidas processuais e 

procedimentais referentes ao andamento dos processos éticos e demais 

atividades típicas da Comissão de Ética e Disciplina dos CAU/UF e do CAU/BR, 

como a inclusão de informações no Módulo Ético, a instrução de processos ético-

disciplinares, entre outros.  

V. Resoluções propostas, elaboradas e aprovadas pelo Plenário: 

-  Resolução nº 112, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo 

ético-disciplinar no SICCAU Corporativo pelos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para registro de 

processos ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos 

assentamentos profissionais, e dá outras providências. 

-  Resolução nº 102, que altera a Resolução n° 25, de 6 de junho de 2012, 

que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a 

faltas ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei n° 12.378, de 

2010, e sobre a instauração de processos de denúncia após essa data, 

para acrescentar hipóteses de competência para julgamento de processos 

ético-disciplinares em casos de impedimento de conselheiros e dá outras 

providências.  

 

Considerando as metas estabelecidas no Plano de Ação para Ética e 

Disciplina, para 2015, pode-se dizer que as atividades desenvolvidas buscaram atender 

às metas e resultados estabelecidos para o exercício. Das principais realizações 

menciona-se:  

- Realização de ajustes às resoluções referentes aos processos ético-

disciplinares, em que a assessoria jurídica trouxe qualidade na análise 

jurídica das resoluções que tratam da ética, abordagem que continuará 

durante o ano de 2016;  

- Entendimento difundido entre as CED dos CAU/UF, por meio dos Seminários 

Regionais por todas as regiões do país e do Seminário Nacional, visando a 
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construção de uma padronização de tramitação dos processos, julgamentos e 

aplicação das sanções às infrações éticas cometidas, visando evitar possíveis 

vícios que pudessem resultar em nulidade processual.  

- Treinamentos técnicos voltados às assessorias técnica e jurídica das CED-

CAU/UF, para esclarecimento de dúvidas quanto a procedimentos 

administrativos, como instrução adequada de processo ético, dosimetria das 

sanções, a utilização do Módulo Ético no SICCAU, e demais atividades 

pertinentes à instrução e julgamento de processos ético-disciplinares.  

- Início dos trabalhos para elaboração de comentários ao Código de Ética e 

Disciplina do CAU/BR, cujas atividades serão implementadas ao longo do ano 

de 2016. 

 

 

2.3 EXERCÍCIO PROFISSIONAL  

2.3.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Exercício Profissional estiveram 

voltadas, prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos “Tornar a 

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo”, por 

meio do desenvolvimento de 2 (duas) iniciativas estratégicas e do Objetivo “Aprimorar e 

inovar os processos e as ações” por meio de 1 (uma) iniciativa estratégica. 

No âmbito dessa linha de atuação que tem por finalidade a regulamentação das 

atividades, atribuições e campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas por 

meio de legislação atual e de excelência, que promova o desempenho e aprimoramento 

da profissão, bem como zelar pela orientação, disciplinamento do registro e da 

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, se observaram, entre outras, as 

seguintes atividades: (i) apreciar e deliberar sobre: mérito de projeto de ato normativo 

referente ao exercício da Arquitetura e Urbanismo; critérios de uniformização de ações 

voltadas à eficácia da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo pelos 

CAU/UF; matérias em grau de recurso, de assuntos relacionados à orientação e 

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; critérios de uniformização técnico-

administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e 

competências profissionais; critérios de uniformização de ações voltadas ao registro e 

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo pelos CAU/UF; critérios de 

uniformização de ações voltadas ao registro de profissionais e de responsabilidade 
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técnica da Arquitetura e Urbanismo pelo CAU/BR; (ii) propor, apreciar e deliberar sobre 

projetos de atos normativos referentes a tabelas indicativas de honorários dos arquitetos 

e urbanistas; (iii) acompanhar as ações e normativos internacionais que tratam das 

atribuições e competências profissionais; (iv) regulamentar o exercício profissional da 

Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos técnicos e conceitualmente 

comprometidos com os princípios da boa prática profissional e do desenvolvimento da 

profissão. 

As ações, em 2015, foram implementadas por meio da Comissão de Exercício 

Profissional (CEP), coordenada pelo conselheiro Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) e 

composta pelos conselheiros: Claudemir José Andrade (AM), Hugo Seguchi (BA), José 

Alberto Tostes (AP) e Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO). A assessoria técnica foi da 

analista Cláudia de Mattos Quaresma. 

 

2.3.2 Planejamento e Execução  

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 3 iniciativas estratégicas (1 

projeto e 2 atividades), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 514.802,00 

correspondendo a 80,9% do total previsto (R$ 636.468,00).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, na linha de atuação Exercício Profissional, foram aplicados de forma compatível 

com as metas propostas. 

 

2.3.3 Ações e Resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 10 reuniões ordinárias, cujos principais assuntos abordados 

foram:  elaboração de minuta de proposição de resolução acerca de Carteiras 

de Identidade Profissional para consolidação das Resoluções nº 14,18 e 37 e 

inclusão das carteiras provisórias; análise de processos de fiscalização e de 

denúncia em grau de recurso ao Plenário do CAU/BR com elaboração e 

aprovação dos Relatórios e Votos Fundamentados dos relatores;  elaboração 

de propostas para melhoria dos módulos RRT e Certidões no SICCAU e seu 

encaminhamento à Gerência do CSC; planejamento e programação dos 
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eventos da Comissão – 2 Encontros Temáticos com os CAU/UF, incluindo a 

análise e emissão de parecer para as contribuições registradas; e elaboração 

dos documentos de fiscalização para uniformização e padronização dos 

procedimentos e das ações realizadas pelos CAU/UF, com a edição de um 

Fluxograma dos Ritos da Resolução 22 e um checklist do Processo 

Fiscalizatório. 

II. Realização de 03 reuniões técnicas, sendo: 02 com a assessoria da 

comissão e 01 com os coordenadores das comissões  do CAU/BR. Essa 

reuniões tiveram como finalidade analisar as demandas da Comissão, como 

consultas e solicitações de esclarecimentos dos CAU/UF, da RIA e Ouvidoria, 

da Gerência do CSC/SICCAU, da Presidência do CAU/BR; responder às 

solicitações para a elaboração ou melhorias de Atos Normativos vigentes e 

analisar as correspondências recebidas (via e-mail, memorando, ofícios e, 

principalmente, protocolos no SICCAU); desenvolver projetos e propostas de 

Resoluções, memorandos, minutas de ofício, relatórios e votos e pareceres 

técnicos em assuntos pertinentes ao exercício profissional. 

III. Representação e participação dos conselheiros da CEP em 8 eventos: 

Seminário Legislativo do CAU/BR,  Seminários da Comissão de Ética e 

Disciplina do CAU/BR (em Goiânia/GO e Brasília/DF),  Seminário sobre 

Fiscalização do CAU/SP (em São Paulo/SP), Seminários da Comissão de 

Política Profissional do CAU/BR (em Maceió/AL e Curitiba/PR), Seminário do 

CEAU-CAU/BR sobre Concursos Públicos (em São Paulo/SP) e Seminário 

promovido pela FNA, o Encontro Nacional dos Sindicatos dos Arquitetos 

(ENSA) em Campo Grande/MT;   

IV. Realização de 02 (dois) Encontros Temáticos da CEP que tiveram como 

objetivo principal construir uma base conceitual a partir de informações 

oriundas dos CAU/UF. Também objetivaram ao aprimoramento de Resoluções 

do CAU/BR e à sistematização de sua aplicação em todo o território nacional. 

Esses encontros também visaram manter a aproximação com os Conselhos 

Estaduais, bem como disseminar conhecimentos e desenvolver capacitações. 

Dos encontros, mencionam-se: 

- Primeiro Encontro Temático da CEP – CAU/BR- em Brasília, realizado 

entre os dias 11 e 12 junho. O encontro abordou 4 grandes temas, sendo:  
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 Fiscalização - Resolução CAU/BR nº22 e Manual de Fiscalização. 

 Atividades e atribuições plenas – Resolução CAU/BR nº 21. 

 Atividades privativas – Resolução CAU/BR nº 51. 

 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) – Resolução CAU/BR 

nº 91. 

O evento contou com a participação do presidente do CAU/BR e dos 

presidentes dos CAU/UF, coordenadores das Comissões de Exercício 

Profissional Estaduais, Gerentes Técnicos (ou de Atendimento), Gerentes 

de Fiscalização, Analistas Técnicos e Agentes de Fiscalização dos 

CAU/UF, Coordenadora Técnica (CORTEC-CSC/SICCAU), ouvidoria, 

assessoria jurídica e conselheiros federais (membros da CEP), no total 

eram 83 participantes. 

 

- Segundo Encontro Temático da CEP – CAU/BR- em Brasília, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro.  

Esse encontro foi destinado à apresentação do resultado das contribuições 

apresentadas pelos CAU/UF no 1º Encontro; dos projetos e ações 

propostas pela Comissão para 2016; e à proposta da CEP para melhoria e 

uniformização dos processos de fiscalização por meio de fluxograma dos 

ritos de fiscalização e checklist. O encontro também contou com três 

apresentações técnicas, sendo: (i) da Gerência do Centro de Serviços 

Compartilhados apresentando as contribuições resultantes do 1º encontro 

e propostas para aperfeiçoamento dos módulos de fiscalização e de RRT 

do SICCAU; (ii) da Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR 

divulgando as campanhas publicitárias direcionadas à sociedade e ações 

programadas;  (iii) da Assessoria Jurídica do CAU/BR relatando a situação 

dos processos judiciais relacionados à Resolução CAU/BR nº 51. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Exercício Profissional, 

para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os resultados 

alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado para o 

exercício. 
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2.4 PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

2.4.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Planejamento e Finanças estiveram 

voltadas, prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos “Construir 

cultura organizacional adequada à estratégia”, por meio do desenvolvimento de 2 

(duas) iniciativas estratégicas e do Objetivo “Aprimorar e inovar os processos e as 

ações”, por meio do desenvolvimento de 1 (uma) iniciativa estratégica. 

No âmbito dessa linha de atuação que tem por finalidade zelar pelo equilíbrio 

econômico-financeiro do CAU/BR e dos CAU/UF, respeitado o disposto nos artigos 24, 

33 e 34 da Lei n° 12.378, de 2010, se observaram, entre outras, as seguintes atividades: 

(i) propor ou apreciar e deliberar sobre o mérito de projeto de ato normativo referente à 

gestão econômico-financeira do CAU/BR e dos CAU/UF, (ii) supervisionar os estudos 

para atualização de valores de anuidades, taxas e multas; (iii) propor e deliberar sobre 

medidas econômico-financeiras voltadas à reestruturação organizacional do CAU/BR e 

dos CAU/UF; (iv) apreciar e deliberar sobre os indicadores de gestão de caráter 

econômico-financeiro para subsidiar a elaboração do planejamento estratégico do 

CAU/BR e dos CAU/UF; (v) apreciar e deliberar sobre ações voltadas à eficácia da 

gestão contábil, financeira, econômica e patrimonial do CAU/BR e dos CAU/UF; (vi) 

acompanhar o comportamento da receita e da despesa do CAU/BR e dos CAU/UF; (vii) 

analisar e deliberar sobre matérias econômicas, financeiras e contábeis do CAU/BR e 

dos CAU/UF; (viii) acompanhar o repasse de quotas dos CAU/UF ao CAU/BR; (ix) propor, 

analisar e deliberar sobre critérios de transferência de recursos do CAU/BR para os 

CAU/UF; (x) controlar o repasse de recursos do CAU/BR e verificar o cumprimento de 

sua aplicação; (xi) apreciar e deliberar sobre o plano de ação e o orçamento do CAU, e 

de suas reformulações orçamentárias, propondo à aprovação do Plenário; (xii) apreciar e 

deliberar sobre os planos de ação e orçamento dos CAU/UF em sua observância às 

políticas e diretrizes nacionais estabelecidas pelo Plenário do CAU/BR; (xiii) manifestar-

se sobre a proposição de intervenção em CAU/UF cujos fundamentos estejam 

associados a questões econômico-financeiras; (xiv) apreciar e deliberar sobre propostas 

de aquisição e alienação de bens imóveis pelo CAU/BR relativamente aos aspectos 

econômico-financeiros; (xv) apreciar e submeter à aprovação do Conselho Diretor e 

Plenário as diretrizes para elaboração do planejamento orçamentário anual; (xvi) 

apreciar, decidir e supervisionar o planejamento estratégico do CAU/BR relativamente 

aos aspectos econômico-financeiros; (xvii) acompanhar a execução de programas e 
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projetos do planejamento estratégico do CAU/BR relacionados aos aspectos econômico-

financeiros; (xviii) apreciar e decidir sobre os resultados dos projetos do planejamento 

estratégico do CAU relacionados aos aspectos econômico-financeiros; (xix) conduzir a 

articulação entre as ações de médio e longo prazo do CAU relativamente aos aspectos 

econômico-financeiros; e XX - apreciar e deliberar sobre os indicadores de gestão de 

caráter econômico-financeiro para subsidiar a elaboração do planejamento estratégico do 

CAU/BR e dos CAU/UF, em conjunto com a Comissão de Organização e Administração.  

As ações em 2015 foram implementadas por meio da Comissão de 

Planejamento e Finanças (CPFI), coordenada pelo conselheiro Anderson Fioreti de 

Menezes (ES) e composta pelos conselheiros: Heitor Antonio Maia das Dores (AL), 

Manoel de Oliveira Filho (PR), Maria Laís da Cunha Pereira (MA) e Ricardo Martins da 

Fonseca (SC). A assessoria técnica foi do analista Leonardo Castello Branco. 

 

2.4.2 Planejamento e Execução  

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 3 iniciativas estratégicas (1 

projeto e 2 atividades), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 512.186, 

correspondendo a 73,3% do total previsto (R$ 698.394,00).  

Esse resultado decorre, primordialmente, da execução do projeto Seminário de 

Orientação dos CAU/UF, frente a medidas de otimização de recursos haver sido 

executado com 13,9% dos recursos previstos (previsto R$ 102,5 mil e executado R$ 7,7 

mil). As demais iniciativas propostas, na linha de atuação Planejamento e Finanças, 

tiveram sua realização de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.4.3 Ações e Resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 11 reuniões ordinárias e 03 reuniões extraordinárias, visando 

dotar o conselho de arquitetura e urbanismo de procedimentos de 

planejamento e gestão, e contábeis e financeiros, em patamares 

modernos e inovadores e em níveis de excelência. Elaborando, 

analisando e aprimorando atos e processos, além de realizar ações de 

representação para tratar de assuntos inerentes às normas necessárias 
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ao pleno funcionamento do conselho de arquitetura e urbanismo e dos 

seus procedimentos nos campos do planejamento de finanças, bem 

como subsidiar o Plenário para a homologação das prestações de contas 

dos CAU/UF. 

II. Coordenação, análise e homologação das Reprogramações dos Planos de 

Ação e Orçamento dos CAU/UF e do CAU/BR – exercício 2015 e 

elaboração das Reprogramações dos Planos de Ação e Orçamento do CAU, 

e sua aprovação pelo Plenário. 

III. Coordenação da elaboração de orientações estratégicas do CAU e das 

Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU - 

exercício 2016 e sua aprovação no Plenário. 

IV. Coordenação análise e homologação dos Planos de Ação e Orçamento dos 

CAU/UF e CAU/BR e elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – 

exercício 2016, e sua aprovação pelo Plenário. 

V. Análise e aprovação de: 

- Prestação de Contas do CAU/BR e CAU/UF– exercício 2014 

- Deliberações (72) de Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR. 

VI. Estudos de revisão das Resoluções nºs. 61 e 69, que versam sobre 

cobrança dos valores de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

VII. Resoluções propostas, elaboradas e aprovadas pelo Plenário:  

- Resolução nº 99, que atualiza os valores de diárias, de auxílio 

deslocamento e dos limites para reembolsos e indenizações no âmbito do 

CAU/BR e os valores limites a serem observados pelos CAU/UF, para os 

deslocamentos a serviço de conselheiros e convidados, autoriza os 

presidentes do CAU/BR e dos CAU/UF a regulamentarem os deslocamentos 

a serviço de empregados e prestadores de serviços. 

- Alterações da Resolução nº 29 do CAU/BR e elaboração da Resolução nº 

101 sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de 

contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
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Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 

e do Distrito Federal (CAU/UF).  

- Resolução nº 103, que aprova a Primeira Reprogramação Orçamentária do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), do exercício de 

2015. 

- Resolução nº 106, que regulamenta ressarcimentos a serem concedidos 

aos profissionais arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de valores 

pagos indevidamente aos CAU/UF, e ainda das devoluções do CAU/BR aos 

CAU/UF. 

- Resolução nº 108, que aprova a Primeira Reprogramação do Plano de 

Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR), para o exercício de 2015, e dá outras providências.  

- Resolução nº 110, que aprova os Planos de Ação e Orçamentos do 

CAU/BR e dos CAU/UF, referentes ao exercício de 2016. 

VIII. Realização do “1º Encontro com os Coordenadores da CPFI” realizada 

em 08 de julho, em Brasília/DF, com o objetivo de esclarecer aos 

coordenadores das comissões de finanças estaduais quanto aos processos 

de prestação de contas. O evento contou com a participação dos 

coordenadores da CPFI de 25 CAU/UF, não participaram CAU/DF e 

CAU/MS. O resultado foi considerado plenamente satisfatório, conforme 

avaliação do evento pelos participantes. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Planejamento e Finanças, 

para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os resultados 

alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado para o 

exercício. 
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2.5 ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

2.5.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Organização e Administração estiveram 

voltadas, prioritariamente, para o atingimento do Objetivo Estratégico “Aprimorara e 

inovar os processos e as ações”, por meio do desenvolvimento de 3 (três) iniciativas 

estratégicas.  

No âmbito dessa linha de atuação que tem por finalidade exercer a função de 

elaborar, analisar e aprimorar atos e processos administrativos, visando dotar a profissão 

de arquitetura e urbanismo de procedimentos administrativos modernos e em níveis de 

excelência, bem como zelar pela organização e funcionamento do CAU/BR e dos 

CAU/UF, estabelecer e aprimorar critérios de uniformização técnico-administrativa e 

sobre ações voltadas à eficácia da gestão administrativa, patrimonial e institucional do 

CAU/BR e dos CAU/UF dentre outras ações. 

As ações em 2015 foram implementadas por meio da Comissão de Organização 

e Administração (COA), coordenada pela conselheira Gislaine Vargas Saibro (RS) e 

composta pelos conselheiros: Sanderland Coelho Ribeiro (PI), Celso Costa (MS), 

Roseana de Almeida Vasconcelos (RO) e Wellington de Souza Veloso (PA). A assessoria 

técnica foi do analista Rodrigo da Silva André e da assistente Luciana Mamede. 

 

2.5.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 3 iniciativas estratégicas (2 

projetos e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 516.520,00 

correspondendo a 90,5% do total previsto (R$ 570.968,00).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, na linha de atuação Organização e Administração, foram aplicados em sua 

quase totalidade e de forma compatível com as metas propostas.  

 

2.5.3 Ações e Resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 
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I. Realização de 10 reuniões ordinárias, 5 reuniões extraordinárias e 3 

reuniões técnicas, com trabalhos voltados à homologação dos regimentos 

internos dos CAU/UF, tarefa de grande intensidade e complexidade devido, 

principalmente, à diversidade de informações e documentação inerente ao 

processo. Nesse contexto, as reuniões extraordinárias fizeram-se 

imprescindíveis para dar cumprimento aos demais assuntos de 

responsabilidade da Comissão, como: propostas de normativos, orientações 

administrativas, acompanhamento de ações administrativas do CAU/BR, 

definição das prioridades para o plano de ação da comissão – exercício 

2015 dentre outras. 

II. Elaboração de minutas de Resoluções, enviadas ao Plenário no exercício de 

2015, dispondo sobre: (i) Minuta de resolução sobre as competências e 

composição da CEN e (ii) - Minuta de resolução que dispõe sobre os 

procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, 

deliberação e proposta. 

III. Análises e deliberações para subsidiar a homologação, pelo Plenário, dos 

regimentos internos dos CAU/UF. Ao final de 2015, a posição ficou retratada 

por: (i) homologação do Regimento Interno do CAU/AL e do CAU/MS; (ii) 

homologação do Regime Interno do CAU/DF; (iii) homologação das 

alterações no Regimento Interno do CAU/SC. 

IV. Deliberação Plenária proposta, elaborada e aprovada pelo Plenário: 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-02/2015, que aprova o manual de 

elaboração dos atos administrativos normativos do CAU, foi aprovada na 

reunião Plenária de 26 de fevereiro de 2015; 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-03/2015, que aprova a Resolução 

que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos 

do tipo resolução, deliberação e proposta, de competência do CAU, foi 

aprovada na reunião Plenária de 25 de junho de 2015; 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-05/2015, que regulamenta as 

competências e a composição da Comissão Eleitoral Nacional, foi aprovada 

na reunião Plenária de 26 de junho de 2015; 
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- Deliberação Plenária DPABR nº 0014-01/2015, que altera a Deliberação 

Plenária nº 38, de 2014, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foi aprovada na 

reunião Plenária Ampliada de 28 de agosto de 2015; 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-08//2015, que altera a Resolução 

CAU/BR nº 33 quanto à composição das comissões ordinárias, foi aprovada 

na reunião Plenária de 14 de dezembro de 2015. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Organização e 

Administração, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

2.6 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

2.6.1 Objetivo e Estrutura 

As Em 2015, as ações implementadas em Relações Internacionais estiveram 

voltadas, prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos “Assegurar a 

eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade”, “Aprimorar e inovar os processos e as ações” e “Estimular o 

conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo” por meio de 1 (uma) iniciativa estratégica cada. 

As ações nessa linha de atuação que têm por finalidade: (i) acompanhar, avaliar e 

manifestar-se sobre a regulação do fluxo internacional de profissionais, empresas e 

serviços de Arquitetura e Urbanismo; (ii) manifestar-se sobre relatórios referentes a 

missões realizadas no exterior; (iii) acompanhar, avaliar e manifestar-se sobre projetos de 

lei, em trâmite no Congresso Nacional, relacionados às questões internacionais no 

contexto da Arquitetura e Urbanismo; (iv) e propor a participação e a formação de 

delegações do CAU/BR nos fóruns internacionais, relacionados às questões da 

Arquitetura e Urbanismo, incluindo patrimônio cultural, meio natural urbano e paisagem. 

As ações em 2015 foram implementadas por meio da Comissão de Relações 

Internacionais (CRI), coordenada pelo conselheiro Fernando Diniz Moreira (PE) e 

composta pelos conselheiros: José Roberto Geraldine Junior (IES), Anderson Fioreti de 
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Menezes (ES), Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) e Manoel de Oliveira Filho (PR). A 

assessoria técnica foi dos analistas Guilherme Carvalho Arruda, Débora Rezende e Ana 

Laterza.  

 

2.6.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas 3 iniciativas estratégicas (2 

projetos e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 298.032,00 

correspondendo a 68,8% do total previsto (R$ 433.209,00).  

Esse resultado decorre, primordialmente, da execução em patamares inferiores a 

10% de metas previstas nas iniciativas estratégicas: (i) Reuniões com a Ordem de 

Arquitectos de Portugal – AO/PT; (ii) Reuniões Técnicas; e (iii) Representações 

Internacionais no Brasil. As demais iniciativas propostas, na linha de atuação Relações 

Internacionais, tiveram sua realização de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.6.3 Ações e resultados 

 Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 9 reuniões ordinárias, das quais uma foi realizada em 

Natal/RN, no dia 30 de setembro, com participação de membros do Comitê 

de Educação da União Internacional de Arquitetos – UIA. As demais 

reuniões foram realizadas, em Brasília, na sede do CAU/BR. Foram 

tratando assuntos como: implementação dos acordos aprovados com o 

National Architectural Accrediting Board - Conselho Nacional de 

Acreditação de Arquitetura (NAAB), American Institute of Architects - 

Instituto Americano de Arquitetos (AIA), Royal Institute of British Architects 

- Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) e National Council of 

Architectural Registration Boards - Conselho Nacional dos Colegiados de 

Registro de Arquitetos (NCARB); aprovação e implementação dos acordos 

com os países membros do MERCOSUL;  fortalecimento do diálogo com 

as entidades de Arquitetura e Urbanismo;  acompanhamento e proposição 

de aditivos ao acordo com a Ordem dos Arquitectos de Portugal (OA/PT), 

visando à sua melhor operacionalização, em conjunto com a Comissão de 

Ensino e Formação (CEF) do CAU/BR; estabelecimento de memorandos 
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de entendimento com os países do continente americano, da África 

Portuguesa, do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e 

Associações Internacionais (Conselho Internacional De Arquitetos De 

Língua Portuguesa (CIALP ), Architects Regional Council of Asia - 

Conselho Regional dos Arquitetos da Ásia (ARCASIA), Federación 

Panamericana de Asociaciones de Arquitectos - Federação Panamericana 

de Associações de Arquitetos (FPAA), Africa Union of Architects - União 

Africana de Arquitetos (AUA)); fortalecimento da presença da arquitetura 

brasileira no mundo; participação nas principais agendas urbanas 

internacionais (como o HABITAT e World Urban Forum - Fórum Urbano 

Mundial).  

II. Realização de 3 reuniões técnicas, nos dias 03 de fevereiro, 08 de julho e 

09 de setembro, entre os coordenadores e a assessoria técnica da 

comissão. 

III. Estabelecimento de Memorandos de Entendimento com outros Países – a 

comissão adotou como plano de trabalho tratativas para acordos com os 

países do continente americano, da África Portuguesa, do BRICS, com 

associações internacionais (CIALP, ARCASIA, FPAA, AUA) e a França. 

Essas aproximações têm como objetivo o mútuo reconhecimento, a troca 

de experiências e a abertura de um diálogo visando à promoção de 

ações coordenadas para a melhoria da profissão, sendo os principais: 

- Colegio de Arquitectos de Costa Rica - Conselho dos Arquitetos de 

Costa Rica (CACR), Sociedad Colombiana de Arquitectos - Sociedade 

Colombiana de Arquitetos (SCA), Colegio de Arquitectos del Perú - 

Colégio de Arquitetos do Peru (CAP) e Federación de Colegios de 

Arquitectos de la República Mexicana - Federação dos Colégios de 

Arquitetos da República Mexicana (FCARM) - aprovado, em abril, minuta 

de memorando de entendimento com CACR, homologada pelo Plenário 

do CAU/BR, em junho de 2015. A situação atual é o aguardo para a 

assinatura do “entendimento”; -  elaborados e aprovados, no âmbito da 

CRI, em agosto, memorandos de entendimento com a Sociedad 

Colombiana de Arquitectos (SCA), os Colegiados de Arquitectos del Peru 

(CAP) e a Federação de Colegiados de Arquitectos de la República 

Mexicana (FCARM). O acordo com a Colômbia observa as negociações 

internacionais referentes ao Protocolo Adicional de Comércio de Serviços 

ao amparo do Acordo de Complementação Econômica nº 59.  
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- FPAA - Federação Pan-Americana da Associação de Arquitetos: 

aprovada, em agosto, minuta de memorando de entendimento com a 

Federação Pan-Americana da Associação de Arquitetos (FPAA);  

- Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC) e Ordem dos Arquitectos 

de Angola (OAA) - Angola e Cabo Verde: aprovado, em novembro, 

minutas de memorandos de entendimento com a Ordem dos Arquitectos 

de Cabo Verde - OAC e com a Ordem dos Arquitectos de Angola (OAA), 

com a homologação pelo Plenário do CAU/BR. O acordo com Cabo 

Verde foi firmado, em 15 de dezembro, durante a solenidade em 

comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, em Brasília. 

 

IV. Participação em eventos e reuniões: 

- Encontros com o American Instituite of Architects (AIA), National Council of 

Architectural Registration Boards (NCARB), National Architectural Accrediting 

Board (NAAB) em Washington (EUA), nos dias 28 de abril e 05 de maio, com 

a participação do conselheiro Fernando Diniz e da assessora Mirna 

Cortopassi. O foco desses encontros foi o acompanhamento das ações 

previstas nos respectivos acordos, sob os temas Educação Continuada, 

Residência Técnica, Acreditação de Cursos e Programas de 

Relacionamentos entre os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade.  

- V Encontro do Secretariado Geral do Acordo de Canberra, ocorrido em 

Boston (EUA), entre os dias 3 e 5 de maio, com a participação do 

coordenador da CRI-CAU/BR, Fernando Diniz Moreira, e da assessora Mirna 

Cortopassi. Nesse evento, foi apresentado o projeto de acreditação de cursos 

do CAU/BR para as Agências acreditadoras do Pacífico, o qual recebeu 

várias contribuições que irão enriquecer ainda mais o projeto. 

-  XXXIX reunião da CIAM (Comissão de Integração da Agrimensura, 

Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia no Mercosul), realizada em 

Montevidéu (Uruguai), nos dias 19 a 21 de março, com a participação dos 

conselheiros Fernando Diniz, José Roberto Geraldine Jr. e Anderson Fioreti. 

Foi abordado o Acordo Marco para o exercício profissional temporário, que 

prevê a mobilidade do profissional nos países do MERCOSUL. Foram 

discutidos, ainda, o reconhecimento da formação profissional de cada país e 

a análise dos currículos, além da incompatibilidade entre o tempo de 

revalidação dos diplomas e a duração do trabalho temporário.  Os 



 

 41 / 113  

representantes do CAU/BR apresentaram os acordos internacionais que 

estão sendo firmados, particularmente o firmado com a Ordem dos 

Arquitectos de Portugal. 

- XL reunião da CIAM, realizada em Buenos Aires – Argentina, nos dias 13 

a 15 de agosto, com a participação conselheiros Fernando Diniz, José 

Roberto Geraldine Jr. e Anderson Fioreti. No encontro deu-se continuidade 

aos debates sobre o Acordo Marco, tendo como resultado sugestões de 

aprimoramentos ao texto.  

- Reunião com o chefe de Divisão de Negociação de Serviços do Ministério 

das Relações Exteriores (MRE), Sr. George Marques, no dia 09 de setembro, 

em Brasília/DF. A reunião objetivou discutir os desdobramentos do Acordo 

Marco; debater assuntos referentes à Comissão de Relações Internacionais 

do CAU/BR; e delinear um panorama de ações da entidade nessa área. 

Foram também tratados temas como: - o Protocolo Adicional do Acordo de 

Complementação Econômica nº 59, que estabelece as condições para 

circulação de serviços entre os países do Mercosul e a Colômbia; e a 

realização de eventos internacionais da área de Arquitetura e Urbanismo com 

o apoio do Itamaraty. 

- XLI reunião da CIAM em Brasília/DF, nos dias 11, 12 e 14 de novembro, 

com a participação dos conselheiros Fernando Diniz e José Roberto 

Geraldine Jr. Foram entregues aos governos de cada país membro o 

Relatório Final e os documentos produzidos pela CIAM. No grupo de 

arquitetura, o CAU/BR apresentou o protótipo “portal da área de arquitetura 

para registro temporário”, aprovado pelos presentes. 

- Reunião conjunta com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), com a 

participação do chefe de Divisão de Negociação de Serviços do Ministério das 

Relações Exteriores (MRE), George Marques, e a presidente da AsBEA, a 

arquiteta e urbanista Miriam Addor. A reunião foi realizada, em 09 de 

dezembro, como o objetivo de avançar nos diálogos sobre a exportação de 

serviços de arquitetura e urbanismo no MERCOSUL. Na ocasião, foi 

apresentado o portal da CIAM de registro temporário, o anteprojeto de 

acreditação em desenvolvimento pela comissão e os demais projetos e 

atividades da CRI-CAU/BR. 

- Reunião a convite do chefe de Divisão de Negociação de Serviços do 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), George Marques, no dia 10 de 
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setembro, em Brasília/DF. O conselheiro Fernando Diniz, participou de reunião 

onde foi debatida a metodologia de avaliação sobre o grau de restrição de 

serviços do Brasil no âmbito da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Estiveram presentes na reunião 

representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Banco Central, Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) e dos Ministérios do Trabalho, Ministério da Ciência e Tecnologia e 

Relações Exteriores. Na oportunidade, o coordenador da CRI, Fernando Diniz 

Moreira, apresentou o CAU/BR, as resoluções referentes aos registros dos 

estrangeiros, permanentes e temporários do CAU/BR, as formas e 

procedimentos e acordo de cooperação firmado entre o CAU/BR e a Ordem 

dos Arquitectos de Portugal (OA/PT) para a harmonização das condições de 

inscrição profissional. 

 

V. Outros eventos:  

- Participação na organização do Urban Thinkers Campus (UTC), em 

Recife/PE, nos dias 24 a 27 de novembro. O CAU/BR esteve representado 

pelo Conselheiro Fernando Diniz. O evento foi destinado à preparação de 

documentos a serem destinados ao HABITAT III, terceira Conferência das 

Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que irá 

acontecer em 2016. Foi produzido um texto ao final do evento que será levado 

ao conhecimento do Plenário do CAU/BR. 

- Representação em diversas reuniões do comitê executivo da UIA 2020 RIO, 

realizadas no Rio de Janeiro/RJ. O CAU/BR esteve representado pelo 

conselheiro Luiz Fernando Janot. As reuniões são preparatórias para a 

realização do encontro UIA 2020 RIO, que deverá reunir 15 mil arquitetos de 

todo o mundo, objetivando discutir o futuro das cidades e da arquitetura. 

- Audiência com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), AsBEA e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex-Brasil), realizada em Brasília/DF, no dia 15 de dezembro. 

Vários aspectos referentes à exportação dos serviços de arquitetos brasileiros, 

foram debatidos como: os entraves internos e externos, os trâmites, o papel 

das instituições nacionais etc. Também foi tratado sobre as dificuldades 

técnica de se exercer a profissão no exterior, devido às diferenças de clima, 

materiais, sistemas construtivos entre outros. Como resultados: acordados 



 

 43 / 113  

três eixos de atuação para uma agenda comum às entidades envolvidas:  

estimular e capacitar escritórios de arquitetura e urbanismo brasileiros, 

particularmente aqueles do centro sul do país, a atuarem nos países do 

MERCOSUL; obter o máximo de divulgação da arquitetura, promovendo 

exposições, apresentações de escritórios locais etc.; e participação das 

instituições junto ao MDIC e junto aos departamentos de comércio dos 

Estados Unidos e da Inglaterra. 

- Visita ao Royal Institute of British Architects - Real Instituto de Arquitetos 

Britânicos (RIBA), ocorrida em junho, em Londres (Inglaterra). Nessa visita 

foram discutidos vários dos projetos desenvolvidos pelo Instituto que poderão 

ser desenvolvidos em parceria com o CAU/BR.  

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Relações 

Internacionais, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

2.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

2.7.1 Objetivo e Estrutura 

1.1.1. Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Política Urbana e Ambiental estiveram 

voltadas, prioritariamente, para o atingimento do Objetivo Estratégico “Impactar 

significativamente o planejamento e a gestão do território”, por meio do 

desenvolvimento de 1 (uma) iniciativa estratégica. 

Conforme As suas atribuições legais, na linha de atuação da Política Urbana e 

Ambiental, o CAU/BR instituiu a Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA) em 

caráter permanente e especial que tem por finalidade: (i) acompanhar, avaliar e 

manifestar-se sobre projetos de lei, em trâmite no Congresso Nacional, relacionados à 

política urbana e ambiental; (ii) apreciar e propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento 

da política urbana e ambiental no País; (iii) avaliar o exercício da prática profissional no 

contexto do planejamento urbano e ambiental e da expansão das cidades; (iv) propor ao 

Plenário do CAU/BR a participação nos fóruns governamentais e da sociedade civil, 
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relacionados à política urbana e ambiental; (v) fomentar, junto aos CAU/UF, o 

desenvolvimento de ações relacionadas à política urbana e ambiental; e (vi) propor 

diretrizes e programas para difusão da política urbana e ambiental, assim como os 

valores ambientais nas cidades brasileiras.  

O principal objetivo da CPUA é atuar e articular com os órgãos institucionais dos 

três poderes (executivo, legislativo e judiciário) em todas as legislações pertinentes ao 

crescimento e transformação dos territórios e das cidades. 

As ações em 2015 foram implementadas por meio da Comissão da Política 

Urbana e Ambiental (CPUA), coordenada pela conselheira Maria Eliana Jubé Ribeiro 

(GO) e composta pelos conselheiros: Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino (MT), 

José Alberto Tostes (AP), Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO) e Napoleão Ferreira da 

Silva Neto (CE). A assessoria técnica foi das analistas Laís Ramalho Maia e Christiana 

Pecegueiro Maranhão Santos. 

 

2.7.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas na iniciativa estratégica (1 

atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 242.826,00 correspondendo a 

88,3% do total previsto (R$ 274.977,00).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, na linha de atuação Política Urbana e Ambiental, foram aplicados de forma 

compatível com as metas propostas. 

 

2.7.3 Ações e resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Realização de 7 reuniões ordinárias, em Brasília/DF, para condução dos 

trabalhos pertinentes a essa linha de atuação que resultaram, em: 

- Análise e elaboração de pareceres referente a 25 projetos de lei 

em tramitação no Congresso Nacional, com destaque para a elaboração 
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do parecer “contrário” ao veto parcial do Estatuto da Metrópole aprovado 

pela Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. 

- Emissão de 29 deliberações da Comissão, sendo destas 25 

referentes aos pareces dos projetos de lei.  

- Elaboração e propostas, aos CAU/UF, para implantação de 

comissões de Política Urbana em suas unidades da federação.  

- Criação de 6 comissões de Política Urbana e Ambiental dos 

CAU/UF nos estados do Acre, Goiás, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro. Em 

fase de implantação nos estados do Amazonas, Ceará, Santa Catarina, 

Minas Gerais, Tocantins, Amapá e Mato Grosso. 

II. Realização de 4 reuniões extraordinárias com o intuito de aproximar a 

comissão do CAU/BR das comissões dos CAU/UF. Das ações realizadas, tem-se: 

- I Encontro da Comissão de Política Urbana e Ambiental – realizada 

em Rio Branco (AC), com participação de conselheiros membros das 2 

comissões. O tema do evento foi “A política urbana e ambiental das 

cidades e as enchentes no Acre, em 2015”. Teve como objetivo discutir os 

agravantes das cheias no Estado, entre elas a ocupação indevida de áreas 

de preservação ambiental em perímetros urbanos. 

- Em Goiânia, houve a participação no Seminário de Política Urbana 

Pensar a Cidade, realizado pelo CAU/GO, que discutiu com profissionais, 

docentes e gestores goianos experiências positivas no país, relacionadas 

ao planejamento e ao direito urbanístico, mobilidade e paisagem. 

- Na reunião do Rio de Janeiro, foram tratados temas relacionados à 

Região Metropolitana, aos Planos Diretores Municipais e suas Leis 

Complementares, bem como o papel da Comissão, como parte de um 

órgão institucional com atuação obrigatória em todos os Estados e no 

Distrito Federal, no contexto das demais instituições próprias da 

Arquitetura e Urbanismo. 

- I Encontro de Políticas Urbanas e Ambientais, realizado pelo 

CAU/MG, que contou com as parcerias institucionais da Agência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – ARMBH, do 
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Grupo de Pesquisa em metodologia e História do Pensamento Econômico 

– CEDEPLAR/UFMG e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – 

MPMG. O evento contou com três palestras, de temas relevantes para o 

Planejamento Urbano de Minas Gerais, seguidas de um debate 

direcionado e uma reunião de nivelamento de informações e 

procedimentos entre os membros das comissões. 

III - Participação em eventos de política urbana e ambiental: 

- Seminário Nacional Habitat III, realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o Ministério das Cidades, 

Ministério de Relações Exteriores, Conselho das Cidades e Secretaria de 

Relações Institucionais do Governo Federal, nos dias 23 a 25 de fevereiro, 

em Brasília/DF. O CAU/BR se fez presente com a participação do 

Conselheiro Luís Hidelbrando. No evento, foram discutidas estratégias 

para melhoria da qualidade de vida e inclusão social das cidades, levando 

em consideração a pluralidade que circula por estes espaços que 

necessitam de políticas públicas adequadas. Como resultados menciona-

se a indicativa de produção de uma carta que externa a preocupação e o 

compromisso do Brasil no processo de urbanização mundial, a ser 

encaminhada ao evento Habitat III, em Quito/Colômbia, a ser realizado em 

outubro de 2016. 

- III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável e 

Conferência Internacional Cidades Sustentáveis, realizado pela Frente 

Nacional dos Prefeitos, nos dias 7 e 8 de abril, em Brasília/DF. O CAU/BR 

esteve presente com a participação do conselheiro Luís Hidelbrando e da 

analista Christiana Pecegueiro. No evento foram discutidos temas 

relacionados à mobilização das cidades no desenvolvimento de políticas 

que desenvolvam, de forma econômica, social e ambientalmente 

sustentáveis, a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de toda a 

sociedade. 

- Seminário Internacional de Planejamento Metropolitano: 

Governança, Ordenamento Territorial e Serviços Metropolitanos em 

Debate, realizado pela Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas 

Urbanos (SNAPU) do Ministério das Cidades, nos dias 3 e 4 de dezembro 
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em Brasília/DF. O CAU/BR esteve presente com a participação do 

Conselheiro Luís Hidelbrando e da analista Laís Maia. No evento foram 

discutidos temas como: o processo de construção da Governança no 

planejamento metropolitano, métodos e estratégias em planejamento 

metropolitano, monitoramento, avaliação e sistemas de informação para o 

planejamento metropolitano e planejamento, orçamento e financiamento 

metropolitano. O evento trouxe experiências de Regiões Metropolitanas 

nacionais e internacionais e mostrou uma série de deficiências e conflitos 

que a legislação brasileira possui, mesmo após a implantação do Estatuto 

da Metrópole. A atuação da Comissão busca trazer esses debates para 

suas reuniões e seminários, além de buscar parcerias com entidades e 

órgãos envolvidos na questão, objetivando a que o CAU/BR contribua de 

forma efetiva nessas discussões.  

II. Participação no III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, a 

comissão foi responsável pelo grupo temático “Desenvolvimento Urbano” onde foram 

analisadas 11 proposições e discutidos diversos temas como: Estatuto da Metrópole, 

projeto que elimina a faixa mínima obrigatória de proteção, e prevê a implantação de 

redes subterrâneas de infraestrutura básica ou sobre a promoção da arborização urbana 

entre outros assuntos.   

III. Realização de audiência, juntamente com a Assessoria Parlamentar e 

Institucional do CAU/BR, com o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da 

Câmara dos Deputados, deputado Júlio Lopes, objetivando à aproximação das ações do 

Conselho com a Câmara dos Deputados, mediante ações com suas comissões 

específicas. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Política Urbana e 

Ambiental, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 
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2.8 POLÍTICA PROFISSIONAL  

2.8.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas em Política Profissional estiveram voltadas, 

prioritariamente, para o atingimento do Objetivo Estratégico “Estimular o 

conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo”, por meio do desenvolvimento de 2 (duas) iniciativas 

estratégicas. 

As ações nessa linha de atuação têm por finalidade tratar dos assuntos ligados ao 

desenvolvimento e à política profissional, voltados para: (i) propor, deliberar e 

implementar ações visando o desenvolvimento profissional com ações da comissão e 

conjuntamente com as comissões ordinárias; (ii) estabelecer diálogo e convênios com as 

entidades nacionais de Arquitetos e Urbanistas, no sentido de promoverem ações 

conjuntas visando o desenvolvimento profissional; (iii) propor ações de fiscalização do 

CAU como complemento e apoio às políticas de valorização profissional; (iv) e conduzir a 

articulação das ações de política profissional entre o CAU/BR e os CAU/UF. 

As ações em 2015 foram implementadas pela Comissão da Política Profissional 

(CPP), coordenada pelo conselheiro Wellington de Souza Veloso (PA) e composta pelos 

conselheiros: Heitor Antonio Maia das Dores (AL), Celso Costa (MS), Hélio Cavalcanti da 

Costa Lima (PB) e Roseana de Almeida Vasconcelos (RO). A assessoria técnica foi do 

analista Jorge Antonio Magalhães Moura. 

 

2.8.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas duas iniciativas estratégicas 

(1 projeto e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 369.331,00 

correspondendo a 82% do total previsto (R$ 452.683,00).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, na linha de atuação Política Profissional, foram aplicados de forma compatível 

com as metas propostas. 
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2.8.3 Ações e resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 11 reuniões ordinárias, para condução dos trabalhos cujos 

principais assuntos abordados, visando cumprir as atribuições descritas no 

Regimento Geral e no Plano de Ação da CPP de 2015, contemplaram: 

reprogramação do plano de ação e orçamento 2015; minuta do plano de 

ação de 2016 entre outras. 

 

II. I Seminário de Políticas Profissionais- realizado em Maceió/AL, em 03 de 

agosto, com o tema “Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo”. O 

seminário ocorreu com a participação de representantes do Ministério das 

Cidades, Caixa Econômica Federal, Secretaria do Estado de 

Desenvolvimento Urbano de Alagoas, Prefeitura de Maceió/AL, Frente 

Nacional de Prefeitos, Associação dos Municípios Brasileiros, SEBRAE/AL, 

e IAB/AL. O evento contou com 150 participantes que avaliaram o evento 

positivamente. 

 
 

III.  II Seminário da Comissão de Política Profissional – realizado em Curitiba, 

em 16 de novembro, com o objetivo de buscar encaminhamentos que 

incrementem informações qualitativas e quantitativas oriundas dos RRT 

(Registros de Responsabilidade Técnica) para o gerenciamento e 

esclarecimento da importância das informações contidas nos documentos. 

Foram abordados os temas: A importância do RRT como informação para 

definição de estratégias gerenciais pelos conselhos de arquitetura e 

urbanismo; A abrangência da Arquitetura e Urbanismo na Sociedade; Dados 

de serviços urbanísticos e ambientais informados pelos Arquitetos e 

Urbanistas ao CAU; Informações oriundas no processo de Ensino e 

Pesquisa da Arquitetura e Urbanismo; Os sistemas de gerenciamento de 

dados do CAU analisando as RRT (IGeo e SICCAU). O evento contou com 

26 participantes. 

 

IV. Visitas Técnicas dois projetos:  

As vistas técnicas ocorreram em 2 projetos, sendo: 

a. Projeto Canhema II (Diadema/SP), contemplado pelo Edital de 

Patrocínio do CAU/BR-2015 de ATHIS (Assistência Técnica em 
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Habitação de Interesse Social), com a finalidade de acompanhar a 

execução ao apoio solicitado. O resultado foi muito satisfatório, 

considerando que o projeto cumpre todos os condicionantes do 

processo arquitetônico. 

 

b. Projeto Arquiteto de Família (Niterói/RJ), que atende as famílias de 

baixa renda no Morro Vital Brasil, em Niterói - RJ, dando soluções 

práticas, mas técnicas, por profissionais multidisciplinares habilitados. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de Política Profissional 

para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os resultados 

alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado para o 

exercício. 

 

2.9 ELEITORAL NACIONAL  

2.9.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas na linha de atuação Eleitoral Nacional 

estiveram voltadas, prioritariamente, para o atingimento do Objetivo Estratégico 

“Aprimorar e inovar os processos e as ações”, por meio do desenvolvimento de 1 

(uma) iniciativa estratégica.  

As ações nessa linha de atuação têm por finalidade conduzir os procedimentos 

eleitorais, no âmbito de jurisdição das Unidades da Federação, referentes às eleições de 

conselheiros dos CAU/BR e CAU/UF, respeitado o que dispõem os artigos 26, 28, 32 e 

56 da Lei n° 12.378, de 2010, no que compete a: (i) conduzir o processo eleitoral 

nacional; (ii) orientar todo o processo eleitoral; (iii) convocar as eleições e proceder à 

ampla divulgação de todo o processo eleitoral; (iv) prestar esclarecimentos e tirar dúvidas 

com relação ao Regulamento Eleitoral, com vistas à plena execução do processo 

eleitoral; (v) atuar em âmbito nacional como órgão decisório, disciplinador, coordenador, 

consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do 

Regulamento Eleitoral e a legitimidade e regularidade do processo eleitoral. 

As ações em 2015 foram implementadas pela Comissão Eleitoral Nacional 

(CEN), coordenada pelo arquiteto Luiz Afonso Maciel de Melo (RR) e composta pelos 
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conselheiros: Maria Laís da Cunha Pereira (MA), Gislaine Vargas Saibro (RS), Clênio 

Plauto de Souza Farias (AC) e Claudemir José Andrade (AM). A assessoria técnica foi do 

analista Leonardo Castello Branco. 

2.9.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas na iniciativa estratégica (1 

projeto), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 99.526,00 correspondendo a 

85,4% do total previsto (R$ 116.481,00).  

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Eleitoral Nacional, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

2.9.3 Ações e resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 11 reuniões ordinárias com o foco na revisão do Regulamento 

Eleitoral do CAU. 

II. Consulta, aos CAU/UF, a respeito da Resolução nº 81, que trata do 

Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros e respectivos 

Suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF). 

III. Realização de reunião sobre o Regulamento Eleitoral do CAU, ocorrida dia 22 

de julho, em Brasília/DF. O evento contou com a participação dos conselheiros 

do CAU/BR e teve como objetivo debater os pontos estratégicos do 

Regulamento Eleitoral como: composição das candidaturas; mandato de 

conselheiro federal e estadual e do DF; colégio eleitoral; eleição do conselheiro 

representante das instituições de ensino; desincompatibilização do cargo de 

conselheiro se presidentes e vice-presidentes. O resultado alcançado foi a 

consolidação das contribuições para elaboração da minuta de resolução. O 

novo regulamento deverá ser concluído no primeiro semestre de 2016. 
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Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Eleitoral Nacional, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

2.10 COLEGIADO PERMANENTE COM A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES 

NACIONAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU) CAU/BR 

2.10.1 Objetivo e Estrutura 

Em 2015, as ações implementadas na linha de atuação Colegiado Permanente 

estiveram voltadas, prioritariamente, para o atingimento dos Objetivos Estratégicos 

“Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo”, por meio do desenvolvimento de 1 (uma) 

iniciativa estratégica e do Objetivo “Aprimorar e inovar os processos e as ações” por 

meio de 1 (uma) iniciativa estratégica. 

O Colegiado Permanente com a participação das Entidades Nacionais dos 

Arquitetos e Urbanistas (CEAU) tem por finalidade atender ao caráter propositivo e 

consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), 

através de discussões e manifestações sobre assuntos do ensino e exercício profissional. 

O CEAU é composto pelas seguintes entidades:  

• Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP)  

• Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA)  

• Instituto de Arquitetos do Brasil - Direção Nacional (IAB/DN) 

• Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) 

• Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) 

• A Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 

(FeNEA), integra o Colegiado, como membro honorário, com direito a voz e sem direito a 

voto. 

 

A secretaria executiva do Colegiado, em 2015, ficou com a representante da 

Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas (ABAP) - Letícia Peret Hardt e os 

presidentes da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA) - Eduardo 
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Nardelli e Miriam Addor. A assessoria técnica foi da secretária geral da mesa Daniela 

Demartini de M. Fernandes. 

 

2.10.2 Planejamento e Execução 

Para o desenvolvimento das ações contempladas nas duas iniciativas estratégicas 

(1 projeto e 1 atividade), o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 376.601,00 

correspondendo a 54,3% do total previsto (R$ 693.313,00).  

Esse resultado decorre, primordialmente, da execução do projeto Seminários 

Regionais e Publicações, frente a medidas de otimização de recursos, haver sido 

executado com 34,1% do previsto (executado R$ 125,7 mil e previsto R$ 368,4 mil). As 

demais iniciativas propostas, na linha de atuação Colegiado Permanente, tiveram sua 

realização de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.10.3 Ações e resultados 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 06 reuniões ordinárias, 01 em Salvador, 01 em Manaus, 01 

em São Paulo e 03 em Brasília, para tratar de assuntos inerentes à 

finalidade do Colegiado, como: propostas, projetos, sugestões e diretrizes 

encaminhadas ao CAU/BR contemplando contribuições e orientações das 

entidades de Arquitetura e Urbanismo nos campos do ensino e formação e 

do exercício profissional. 

II. Planejamento e organização do Seminário de Capacitação de 

Multiplicadores da Tabela de honorários, com o objetivo de formar 

multiplicadores para divulgar a Tabela de honorários em todo o país. A 

realização está prevista para ocorrer nos primeiros meses de 2016. 

III. Seminário Internacional sobre Concursos Públicos de Projetos de 

Arquitetura e Urbanismo, em 16 de outubro, São Paulo/SP. Nesse evento 

foram apresentados os relatos de experiências mundiais sobre concursos 

de projetos de obras e plano públicos e reflexões sobre os aspectos 

jurídicos e de organização dessa modalidade de licitação, considerada 
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como fundamental para elevar a qualidade dos espaços urbanos. 

Palestraram no evento: Cristina Garcez, chefe do Departamento de 

Estratégias Territoriais do Ministério da Ecologia, do Desenvolvimento 

Sustentável e da Energia da França; Fernando Silveira Camargo, auditor 

federal de Controle Externo, assessor do Ministério Público de Contas 

junto ao TCU; Luis Carlos Busato, arquiteto e deputado federal; e Luiz 

Fernando Janot, conselheiro federal. O evento contou com um público de 

200 participantes. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Colegiado Permanente - CEAU, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações 

realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com 

o programado para o exercício. 

 

2.11 GESTÃO DO FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF  

2.11.1 Objetivo e Estrutura 

O Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF tem por finalidade viabilizar a 

implementação das atividades operacionais e a manutenção das estruturas 

administrativas dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, cujas receitas de 

arrecadação se apresentem em patamares insuficientes, conforme previsto no artigo 60 

da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e sua regulamentação pela Resolução do 

Plenário nº 27, de 06 de julho de 2012, que foi alterada pela Resolução nº. 97, de 05 de 

dezembro de 2014. 

Cabe ao CAU/BR a administração desse Fundo por meio de um colegiado gestor 

composto, no exercício de 2015, por três membros da Comissão de Planejamento e 

Finanças do CAU/BR e por três representantes dos CAU/UF, por eles indicados em 

reunião ampliada do Plenário do CAU/BR. 

Em 2015 o Colegiado Gestor do Fundo de Apoio teve a seguinte composição: (i) 

representantes dos CAU/UF – Gilberto Belleza (presidente do CAU/SP), Jaime Kuck 

(presidente do CAU/AM), Patrícia Luz (presidente do CAU/RN); (ii) conselheiros membros 

da Comissão de Planejamento e Finanças – Anderson Fioreti, Heitor Maia e Manoel de 

Oliveira. A assessoria técnica foi do analista Leonardo Castello Branco. 
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2.11.2 Planejamento e Execução 

Em 2015, frente à estimativa das receitas de arrecadação, os CAU/UF 

enquadrados no CAU Básico foram: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Piauí. 

Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. 

Considerando as necessidades para operacionalização desses CAU/UF, o total de 

recursos destinados ao Fundo de Apoio foi de R$ 4,1 milhões.  

Nesse cenário, os recursos demandados pelos CAU Básico, na forma das metas 

previstas e aprovadas em seus Planos de Ação e Orçamento, apresentam-se na forma 

do Quadro 02, a seguir: 

Quadro 02: Demonstrativo de Disponibilizações e Utilização dos Recursos do Fundo de 
Apoio 

(Valores em R$ 1,00) 

 

 

2.11.3 Ações e resultados 

I. Elaboração de proposta de alteração da Resolução nº97, que trata das 

normas de regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos 
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de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. 

II. Análise dos impactos dos custos do Centro de Serviços Compartilhados nos 

CAU Básico. 

III. Elaboração da proposta para o valor do Fundo de Apoio e CAU Básico no 

exercício de 2015. 

 

2.12 CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DO CAU  

2.12.1 Objetivo e Estrutura 

O Centro de Serviços Compartilhados do CAU (CSC) tem por finalidade 

viabilizar um novo modelo de atendimento aos arquitetos, com inovações operacionais e 

de gestão. O objetivo é que os profissionais de todo o Brasil sejam atendidos com a 

mesma qualidade e menor custo com um sistema único de compartilhamento, entre o 

CAU/BR e os CAU/UF, preservando a uniformidade de procedimentos e a qualidade dos 

serviços prestados aos arquitetos e urbanistas, além de sua atuação em âmbito nacional, 

necessários para o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo no País. 

O conceito de Centro de Serviços Compartilhados (CSC), por meio da 

centralização de diversos serviços, além da busca por sustentabilidade, serviços 

integrados e uniformes, ganhos de produtividade, qualidade dos serviços, custos 

reduzidos/economia de escala, maior eficiência e efetividade operacional, também 

objetiva à redução de custos e à racionalização de recursos. 

A busca da excelência além da tão almejada construção coletiva de um Conselho 

com gestão unificada do Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU), o 

Call Center, o Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO) e a Rede de Atendimento 

Integrado (RIA), bem como as informações contábeis e gerenciais internas do CAU. A 

gestão e os custos são compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF, em conformidade 

com as obrigações respectivas estabelecidas pela Lei 12.378/2010. 

De acordo com o item 2.6 do Anexo I da Resolução 71, e as alterações 

constantes da Resolução 92, de 10 de outubro de 2014, o Centro de Serviços 

Compartilhados, compreende: 
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• Coordenar a gestão de acesso e permissões às soluções de TI no âmbito do 

CAU/UF, administrando o cadastro de usuários e controle de concessão das 

permissões do SICCAU e IGEO. 

• Coordenar as demandas dos CAU/UF, no que diz respeito à manutenção 

das soluções de TI, compartilhada por meio do gerenciador de demandas do 

Centro de Serviços Compartilhados (http://cscsiccau.caubr.gov.br). 

• Propor o desenvolvimento de evolução de solução de TI. 

• Avaliar as regras de negócio, os requisitos e os níveis de serviço definidos 

pela unidade gestora da solução de TI apontando possíveis inconsistências 

ou incompatibilidades, de modo a promover a integração das soluções de 

TI, a padronização da arquitetura tecnológica e a maximização dos 

benefícios para o CSC.  

• Manter as unidades do CAU/UF informadas sobre o andamento de 

demandas e projetos relativos à solução de TI. 

• Coordenar a gestão da Rede de Atendimento Integrado - RIA 

Em 2015, o Colegiado de Governança do CSC (CG-CSC) teve a seguinte 

composição: presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz; Gerente do 

Centro de Serviços Compartilhados do CAU, Mirna Cortopassi Lobo; Ouvidor-Geral, José 

Eduardo Bicudo Tibiriçá e, posteriormente, Roberto Simon; Gerente Geral do CAU/BR, 

Andrei Candiota; presidente do CAU/MG, Vera Maria N. Carneiro Mascarenhas de 

Araújo; presidente do CAU/PR, Jeferson Navolar; presidente do CAU/AC, Edfa Viviane 

Farias Xavier da Rocha; presidente do CAU/MS, Osvaldo Abrão de Souza; coordenadora 

da Comissão de Organização e Administração, Gislaine Vargas Saibro; coordenador da 

Comissão de Planejamento e Finanças, Anderson Fioreti de Menezes; e o conselheiro  

federal Renato Luiz Martins Nunes. O assessoramento técnico foi do analista Vinícius 

Dias Jordão. 

O Colegiado, em 2015, realizou 07 reuniões sendo 05 reuniões ordinárias e 02 

reuniões extraordinárias. Essas reuniões objetivaram à elaboração dos planos e definição 

dos indicadores de desempenho dos serviços compartilhados de TI, bem como à 

implementação das ações planejadas e a mensuração dos resultados obtidos. O 

Colegiado avaliou e propôs a alocação de recursos orçamentários destinados aos 

serviços compartilhados de TI, bem como, alterações posteriores que provocaram 

impacto significativo sobre a alocação inicial, que foram encaminhadas para aprovação 

do colegiado.  

http://cscsiccau.caubr.gov.br/
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As ações e resultados alcançados, frente ao desenvolvimento das metas 

constantes do Plano de Ação aprovado para os serviços abrangidos pelo CSC, constam 

do item X, deste relatório, linha de atuação Gerência do CSC. 

 

3. EXCELÊNCIA NA GESTÃO 

Este capítulo visa apresentar as principais realizações do CAU/BR, na 

estruturação e implantação da organização, buscando dotar o Conselho de uma gestão 

inovadora, transparente e focada em resultados, como forma de garantir uma atuação, 

em prol do fortalecimento da arquitetura e urbanismo, em níveis de excelência. 

 

3.1 GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

As iniciativas estratégicas propostas pela Presidência, em seu Plano de Ação, 

objetivando ao cumprimento da Missão Institucional do CAU/BR, à adoção de boas 

práticas e à formação de base de conhecimento, estão contempladas em 2 projetos e 03 

atividades, destinadas ao atingimento dos objetivos estratégicos: “Construir cultura 

organizacional adequada à estratégia”; “Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo”; e Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 1.682.623,00, na forma das metas aprovadas no Plano de Ação e 

Orçamento (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.215,517,00, que corresponderam a 

72,2% do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma 

parcimoniosa e conservadora frente às metas propostas, das quais se mencionam as 

previstas em: (i) Representação institucional do CAU em eventos internacionais, com 

39,6% do previsto; (ii) e Representação institucional do CAU, com 60,2%. 

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 
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I. Representação institucional do CAU em eventos nacionais e internacionais 

relacionados com a profissão de arquitetura e urbanismo, tais como: 

assinatura do Termo de Cooperação com a Prefeitura de Campo Grande; 

participação na Cerimônia de Posse do CAU/RS; participação em 

audiência com o Prefeito de Natal, Sr. Carlos Eduardo Alves, para tratar de 

assunto relativo a pauta urbanística da cidade; participação no Seminário 

de Planejamento Estratégico do CAU/CE; participação em reunião 

preparatória Congresso da União Internacional dos Arquitetos – UIA2020-

Rio; participação no 25º Opera Prima - Concurso Nacional de Trabalhos 

Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Reunião do CIALP; 

participação no Seminário Nacional – Arquitetura Paisagística em Tempos 

De Crise Hídrica (ABEA); abertura do 3º FJAL – Fórum Jovens Arquitetos 

Latino-Americanos, em Fortaleza-CE; participação no Encontro Regional 

de Estudantes de Arquitetura - EREA – Acre; participação em reunião com 

a Associação Brasileira de Design -  ABD e o CAU/SP; participação na 

Reunião Plenária CAU/RJ, inauguração do 16º andar da Sede do CAU/RJ, 

lançamento do livro "Lúcio Costa, Inventor de Brasília", de Maria Elisa 

Costa; participação em reunião do Fórum dos Presidentes dos CAU/UF – 

Recife-PE; participação na Reunião Ordinária do CIAM; participação no 

28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária: “Alterações Climáticas e 

a Gestão do Saneamento Ambiental”; participação na 24ª Reunião 

Ordinária do CEAU e Seminário Internacional Concurso Público para 

Projetos de Arquitetura e Urbanismo em São Paulo - SP; participação na 

posse da nova diretoria do Sindicato Nacional das Empresas de 

Arquitetura e Engenharia – SINAENCO; participação na Reunião no 

CAU/BA e Reunião no Tribunal Regional do Trabalho – TRT/BA; 

participação na Mesa de abertura do Seminário “Uma janela de 

oportunidades para a arquitetura e urbanismo”- Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse social –ATHIS realizado pelo CAU/PB; atuação 

com a equipe do Programa de Saúde Pública da União Internacional de 

Arquitetos - Centro de Tecnologia da Rede Sarah, em Salvador BA. 

II. Outras Audiências: com o objetivo de cumprir a agenda institucional, o 

CAU/BR também esteve presente em diversas audiências, com 

representantes públicos, tanto do poder executivo quanto do poder 

legislativo. No legislativo, o CAU/BR se fez presente em diversas frentes, 
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com destaque para a reforma da Lei 8666/93, principalmente no que se 

refere à exigência do Projeto Completo e ao Concurso Público para 

contratação de projetos de arquitetura e urbanismo. Some-se a isto, a 

inclusão dos profissionais na lei do Supersimples e a discussão para 

regulamentação de profissões cujas atribuições profissionais conflitam com 

as da arquitetura e urbanismo.  

III. Assinatura de Acordos Internacionais objetivando auxiliar na consolidação 

das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo 

relacionadas à arquitetura, ao ensino da arquitetura, à pesquisa, aos 

padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões 

ambientais, à prática e ao desenvolvimento profissional, à influência política, 

entre outros com os: 

- Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR); 

- Acordo marco da CIAM internacional sobre trabajo temporário (CIAM);  

- Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC); 

- Escritório das Nações Unidas para Serviços de projetos (UNOPS). 

 

IV. Participação nas reuniões regimentais do CAU/BR: 

- Plenárias Ordinárias (12) com a participação dos conselheiros federais, 

representantes das 27 unidades da federação, ouvidoria, CEAU, 

representante das Instituições de Ensino e a área técnica do CAU/BR.  

- Plenárias Ampliadas (5), das quais 4 ordinárias e 1 extraordinária, com a 

participação dos conselheiros federais, representantes das 27 unidades da 

federação, e dos presidentes dos CAU/UF, ouvidoria, CEAU, 

representante das Instituições de Ensino e a área técnica do CAU/BR. 

 

V. Participação em reuniões das distintas Comissões do Conselho do 

CAU/BR e dos Órgãos Colegiados para as quais são encaminhadas 

sugestões de pauta em sinergia com as demandas exaradas pela 

comunidade de arquitetura e pela sociedade. 

VI. Participação em diversas reuniões com os CAU/UF, encaminhando 

soluções para otimizar sua implementação. Dos assuntos prioritários, em 

2015, mencionam-se os procedimentos para garantir o bom funcionamento 

do Centro de Serviços Compartilhados. 
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VII. Encaminhamento de políticas para a melhoria e acesso à Arquitetura e 

Urbanismo no país, revertendo práticas que afrontam esta acessibilidade. 

VIII. Quarto aniversário do CAU/BR e do Dia do Arquiteto e Urbanista, 

contemplando: 

- Solenidade comemorativa pelo Dia do Arquiteto e Urbanista, e lançamento 

da primeira edição do “Manual do Arquiteto e Urbanista” que traz as 

principais informações que dizem respeito à prática legal da Arquitetura e do 

Urbanismo no Brasil desde o ensino, passando pela legislação trabalhista e 

até as normas que regem o bom exercício profissional, como o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), o Código de Ética e Disciplina dos 

Arquitetos e Urbanistas e as Tabelas de Honorários de Serviços de 

Arquitetura e Urbanismo.  

- No evento foi efetuada a assinatura do memorando de entendimento com 

a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC), objetivando auxiliar na 

consolidação das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse 

mútuo relacionadas à arquitetura e urbanismo, ao ensino da arquitetura e 

urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à 

mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática e ao 

desenvolvimento profissional, entre outros.  

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Gabinete da Presidência, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações 

realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com 

o programado para o período. 

 

3.2 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

A Assessoria de Comunicação Integrada tem como objetivo promover a 

comunicação do CAU/BR junto à mídia, aos arquitetos e urbanistas e às demais 

entidades do setor, difundindo e esclarecendo as ações e políticas do Conselho, 

objetivando o reconhecimento da instituição pela sociedade, em geral, e pelo público 

profissional, em particular. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria de Comunicação Integrada, 

em seu Plano de Ação, estão contempladas em 4 projetos e 1 atividade, destinadas ao 
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atingimento dos objetivos estratégicos: “Assegurar a eficácia no relacionamento e 

comunicação com a sociedade”; “Aprimorar e inovar os processos e as ações”; e 

“Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 4.032.486,00, na forma das metas aprovadas no Plano de Ação e 

Orçamento (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 3.746.877,00, que correspondem a 93% 

do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados em sua quase 

totalidade e de forma compatível com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de campanhas publicitárias: 

- Campanha “Dia do Arquiteto e Urbanista” - realizada com veiculação 

nacional, onde foram produzidos: filmes para TV aberta e fechada (30 

segundos), cinema (1 minuto) e internet (1 minuto); spots de rádio (15 

segundos e 30 segundos); anúncios de revistas (1 página); banners para 

redes sociais e spots de rádios. Também foi "envelopado", com material da 

campanha, um trem do metrô de SP (linha verde); elaborado um hotsite e 

foram produzidas peças personalizadas para os CAU/UF. O plano de 

mídia da campanha incluiu inserções, em rede nacional, em programas de 

grande audiência/aderência ao tema da Arquitetura e Urbanismo. Em rede 

fechada, foram feitas 115 inserções em vários canais. O vídeo da 

campanha também foi exibido durante uma semana em 60 salas da de 

cinema. No canal de vídeo (Youtube) foi utilizada a versão de 1 minuto que 

alcançou 16 mil visualizações em um mês. Em rádios, foram divulgados, 

por uma semana, spots nas rádios dos estados de SP, MG, PA, RS, ES, 

SC, PE, CE, PI, MA e BA e, em um dia, em uma rádio nacional; além de 

mensagens em boletins de trânsito de nove rádios do Rio de Janeiro e 

outras 10 de São Paulo. O anúncio da campanha saiu nas edições, de 

dezembro, das revistas de bordo de três companhias áreas brasileiras, 

com aproximadamente 300 mil exemplares; da Revista Arquitetura & 
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Construção (36 mil exemplares), além das publicações em revistas 

especializadas (AU e Projeto, mensalmente).  

O anúncio no trem "envelopado" da linha verde do metrô de São Paulo 

impactou um público de 500 mil passageiros/dia útil durante todo mês de 

dezembro. A página do CAU/BR alcançou, em um mês, 1,5 milhão de 

visualizações em uma única semana quando a exposição, normalmente, 

varia entre 400 e 750 mil. As páginas do hotsite site alcançaram, durante 

dezembro, 130 mil usuários e 290 mil visualizações.   

- Campanha "Reserva Técnica" - em sua primeira fase, realizada em 2015, 

a campanha contra a prática da "reserva técnica' teve como público-alvo 

os arquitetos e urbanistas; na segunda, a ser promovida em 2016, serão 

abordados lojistas/fornecedores e estudantes. O material produzido, pela 

Assessoria de Comunicação Integrada, deu suporte a diversas ações 

promovidas pelos CAU/UF, tais como: reuniões com profissionais; 

encontros e debates com núcleos de decoração; e divulgação do Código 

de Ética na Paraíba. A maioria dos CAU/UF integrou o hotsite da 

campanha em seus sites. Foram produzidos 1 mil cartazes, 10 mil folders, 

hotsite e banners para sites do CAU e de especializados no setor. Na 

semana inicial as postagens, na página do Facebook do CAU/BR, 

atingiram 300 mil pessoas. A repercussão foi intensa. Apesar de 

comentários contrários, a maioria apoiou a campanha, curtindo e 

compartilhando as postagens.  

- Campanha "Lei de Licitações" - o CAU/BR defende que a nova Lei de 

Licitações observe os princípios: exigência do projeto completo antes da 

contratação da obra; obrigatoriedade do concurso público para contratação 

do projeto completo; e vedação da "contratação integrada". A campanha 

do "projeto completo" contou com a exposição de banners, durante dois 

meses, em grandes portais e sites especializados, e anúncios de jornal e 

revistas em todo o país. 

- Campanha "Só Arquiteto faz Projeto Arquitetônico" - essencialmente 

realizada em mídia digital. Foram produzidos banners para sites diversos, 

remissivos ao hotsite do CAU/BR. 
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II. Editoração de material publicitário: Manual do Arquiteto e Urbanista, lançado 

no Dia do Arquiteto e Urbanista (2 mil exemplares); Guia do Registro de 

Responsabilidade Técnica (2 mil exemplares); e do kit de materiais impressos 

e de suporte ao evento do Seminário Internacional sobre Concursos Públicos 

de Projetos de Arquitetura e Urbanismo.  

III. Desenvolvimento dos hotsites das campanhas do Dia do Arquiteto e 

Urbanista; contra a "reserva técnica" e a favor do projeto completo, além da 

Pesquisa CAU/BR-Datafolha. 

IV. Pesquisas realizadas: 

- Pesquisa Datafolha - o CAU/BR e o Instituto Datafolha realizaram um 

diagnóstico do setor de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, por meio de 

pesquisas quantitativa e qualitativa, de forma a traçar um panorama 

abrangente sobre o que a população brasileira pensa sobre o tema. Nesse 

levantamento foram mais de 2.400 entrevistas em 177 municípios (fase 

quantitativa) e 12 "focus groups", promovidos em seis capitais, ouvindo 96 

pessoas (fase qualitativa). Dentre os resultados obtidos, destaca-se: a 

maioria da população brasileira faz obras em imóveis residenciais e 

comerciais sem assistência de profissionais especializados.  

- Pesquisa Jornalistas – realizada a "Media audit' (sondagem da percepção 

de imagem entre jornalistas) com 170 jornalistas e formadores de opinião 

de todo país sobre o nível de entendimento a respeito dos conceitos 

relacionados à arquitetura e urbanismo, a imagem dos arquitetos e 

urbanistas, o conhecimento do CAU e posicionamento sobre temas de 

interesse do Conselho. Os dados decorrentes balizaram o planejamento 

das ações da Assessoria de Comunicação Integrada, em 2016. Entre eles, 

as ações para a realização de workshops para jornalistas e um Prêmio de 

Jornalismo do CAU/BR, com o objetivo de ampliar as referências de 

"fontes", o conhecimento e a exposição da Arquitetura e Urbanismo na 

mídia nacional. A pesquisa também mostrou que entre os jornalistas e 

lideranças de opinião no setor, o CAU já tem nível de conhecimento similar 

ao CREA, um dado positivo em se levando em consideração os poucos 

anos de criação do Conselho.  
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V. Produção de 63 clippings diários com notícias de interesse dos arquitetos e 

urbanistas, distribuídas para todos os gestores do CAU/BR e entidades do 

CAU/UF. 

VI. Encontro com as Assessorias de Comunicação dos CAU/UF -  o evento, com 

duração de dois dias, teve a participação de 30 profissionais, e contou com 

palestras de especialistas convidados sobre gestão de crise, comunicação 

corporativa e mídias digitais. 

VII. Desenvolvimento do Portal da Transparência, em cumprimento à Lei de 

Acesso à Informação. -  a ACIN foi responsável pela concepção geral do 

Portal, ou seja, desenvolvimento da interface, criação das diferentes seções e 

especificação dos conteúdos de 53 páginas, incluindo informações online e 

em arquivos consolidados.  Trabalho conjunto com a Gerência Financeira, 

responsável pelos dados administrativo-financeiros, de postagem automática, 

e com a Gerência do Centro de Serviços Compartilhados, responsável pelo 

desenvolvimento do E-SIC (canal de consulta para os cidadãos). 

VIII. Realização de serviços de revisão e tradução, destaca-se a tradução do 

relatório executivo do Seminário Internacional sobre Concursos Públicos de 

Projetos de Arquitetura e Urbanismo para o idioma espanhol.  

IX. Anúncios em revistas: várias ações do CAU/BR foram vinculadas em 11 

edições da Revista Projeto e Revista AU, durante o ano.  

X. Acompanhamento e incremento de notícias, semanalmente, no Portal 

Arquitetura e Urbanismo para todos. 

XI. Disparo de mensagens por celular- foram 45 mil disparos, em duas ocasiões, 

na campanha do Dia do Arquiteto e Urbanista. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Assessoria de Comunicação Integrada, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as 

ações realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares 

compatíveis com o programado para o exercício, contribuindo, de maneira expressiva, 

para o alcance do objetivo de "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 

com a sociedade". 
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3.3 OUVIDORIA  

 

A Ouvidoria tem por finalidade servir de canal de comunicação eficiente, que 

atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e necessidades da 

comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral, esclarecendo dúvidas e 

acolhendo sugestões, propondo ações que objetivem à resolução de conflitos e à 

satisfação das expectativas relacionadas ao exercício profissional responsável e à 

arquitetura e urbanismo. Além disso, deve empreender ações tanto na defesa dos direitos 

individuais e coletivos dos profissionais do sistema, quanto no aperfeiçoamento das 

atividades institucionais destinadas a atender aos segmentos da sociedade civil e aos 

diversos setores do CAU. 

Compete à Ouvidoria: (i) acompanhar as providências e buscar soluções; (ii) 

responder às demandas do usuário com clareza e objetividade; (iii) recomendar 

mudanças para o aperfeiçoamento de procedimentos internos e adequações de normas 

e serviços; (iv) contribuir para a melhoria dos processos administrativos, das relações 

interpessoais com seus usuários internos e externos; (v) atuar com transparência, 

imparcialidade e de forma personalizada no auxílio ao controle de qualidade dos serviços 

prestados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Ouvidoria, em seu Plano de Ação,  

estão contempladas em 4 iniciativas estratégicas sendo: 3 projetos e 1 atividades, 

destinadas ao atingimento dos objetivos estratégicos “ Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores”; “Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”; e 

“Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 728.721,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado (2ª 

Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 652.550,00, que correspondem a 90% 

do total previsto . Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados em quase sua 

totalidade e de forma compatível com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 
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I. Realização de um treinamento presencial com o Ouvidor-Geral e o técnico 

da Ouvidoria do CAU/SP, na sede do CAU/SP nos dias 13 e 14 de abril. 

Dentre as ações realizadas estão: consolidação dos conceitos do papel da 

ouvidoria e dos fluxos dos atendimentos; criação do perfil dos usuários do 

site da Ouvidoria e os procedimentos para o seu funcionamento. Após a 

realização desse treinamento, a implantação da Ouvidoria do CAU/SP foi 

concluída; 

II. Rede Integrada de Atendimento do CAU (RIA): projeto desenvolvido em 

conjunto com o CSC, com a finalidade de atender o profissional de forma 

uniforme, confiável e de alta qualidade, centralizado e de abrangência 

nacional. Busca oferecer informação Integrada e consistente ao profissional 

e à sociedade em geral; 

III. Formas de Contato: atendimento aos usuários de forma a facilitar o acesso 

à informação. Com 4 portas de entrada para as mensagens sendo: (i) o 

Canal da Ouvidoria (disponível no site do CAU/B, nos estados SP, PR, MG 

e MS); (ii) o e-mail; (iii) o telefone; e (iv) o facebook. As demandas são 

recebidas pelo Canal da Ouvidoria, que fornece as informações das 

mensagens recebidas pelo público capaz de gerar relatórios de 

atendimento, e pelo setor de Comunicação do CAU/BR, que direciona as 

mensagens da Rede Social do CAU/BR para a Ouvidoria. Dos registros, 

98% foram efetuados pelo Canal da Ouvidoria, 1% por telefone e 1% por 

e-mail.  

IV. Mensagens recebidas, em 2015, sobre os seguintes temas como: 

- acesso SICCAU; Plano de Saúde; Registro Profissional; Dúvida; Registro 

de Empresa; Reclamação; Carteira Profissional; Denúncia; Anuidade; 

Sugestão; RRT (Registro de Responsabilidade Técnica); Resolução; CAT 

(Certidão de Acervo Técnico) e Elogio; 

 

V. No ano de 2015 foram recebidas e encaminhadas 3.413 demandas em 

nível nacional, representando uma média mensal de aproximadamente 

285 manifestações/mês.  

 

VI. Principais questionamentos dos profissionais em 2015: ações efetivas 

sobre o cumprimento do Salário Mínimo Profissional; os órgãos públicos 
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não aceitam os documentos emitidos pelo CAU; ações efetivas para 

valorização do profissional de arquitetura no desenvolvimento de 

Segurança do Trabalho; carteiras Profissionais não recebidas; pProblemas 

de atendimento pelos CAU/UF; dúvidas quanto às eleições, solicitações de 

justificativa de voto; denúncias com encaminhamento para a fiscalização 

pelos CAUs Estaduais; plano de saúde; denúncias à arquitetos; denúncias 

em geral; concursos  que não seguem à lei 12.378 e às resoluções do 

CAU/BR; dúvidas quanto ao registro profissional; problemas do SICCAU – 

 Processo de ressarcimento não concluído; 

falta de informação sobre a existência do CAU; desconto “direito adquirido” 

da minha anuidade no outro conselho; meu processo de ressarcimento 

não foi concluído; há muita falta de informação e divulgação nas 

Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanismo a respeito da existência 

e da função do CAU para estudantes e formandos. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Ouvidoria, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

3.4 AUDITORIA  

Cabe à Auditoria auxiliar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no 

cumprimento do estabelecido na Lei nº 12.378/2010, emitindo recomendações à Diretoria 

no que venha a conceber, em conformidade às finalidades institucionais estabelecidas no 

Regimento Interno do CAU/BR no que tange à gerência de seus recursos e patrimônio, à 

coordenação, supervisão e controle de suas atividades e à supervisão e contribuição 

para o funcionamento regular dos CAU/UF.  

As iniciativas estratégicas propostas pela Auditoria, em seu Plano de Ação, estão 

contempladas em 1 atividade e 1 projeto, destinadas ao atingimento dos objetivos 

estratégicos “Construir cultura organizacional adequada à estratégia”; e 

“Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores”. 
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Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 1.262.333,00, na forma da Plano de Ação e Orçamento aprovado (2ª 

Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.120.056,00, que correspondem a 89% 

do total previsto . Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados na sua quase 

totalidade e de forma compatível com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Desenvolvimento de trabalhos examinando a integridade e fidedignidade 

das informações contábeis, financeiras e operacionais do CAU por meio de 

verificações periódicas dos dados constantes no sistema de controle 

contábil/financeiro Siscont.net, bem como as ferramentas utilizadas para 

aferir, localizar, classificar e comunicar essas informações; 

II. Realização de exames de auditorias com foco na execução dos contratos 

administrativos firmados pelo CAU/BR junto a fornecedores, cujos 

apontamentos foram repassados às áreas pertinentes para manifestação 

e/ou providências pertinentes. Esta ação foi implementada no exercício de 

2015 a ser concluída no exercício de 2016.  

III. Coordenação das atividades de prestações de contas/relatórios de gestão 

de cada Unidade Organizacional do CAU/BR e dos 27 CAU/UF relativos ao 

exercício de 2014 (apresentadas em 2015), além da gestão e fiscalização 

do contrato com Auditoria Independente, que executou auditoria no CAU/BR 

e nos CAU/UF pertinente àquele exercício. Como resultado, alcançou-se 

100% das metas previstas, tendo a totalidade das Unidades do CAU/BR 

auditadas, instruído suas respectivas prestações de contas e relatórios de 

gestão, com suas contas de 2014 examinadas, homologadas pelo Plenário 

do CAU/BR e encaminhados os respectivos relatórios de gestão ao Tribunal 

de Contas da União. 

IV. Emissão de 25 Notas Técnicas sobre Prestações de Contas de Convênios 

de patrocínio firmados pelo CAU/BR junto a entidades afins; emissão de 8 

Notas Técnicas sob demanda de áreas do CAU/BR; 28 Pareceres de 

Análise da Prestação de Contas. 
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V. Participação no treinamento "Tomada e Prestação de Contas Anuais", com 

ampla abordagem sobre os conceitos e fundamentos que regem os 

processos de prestação de contas e relatórios de gestão anuais dos órgãos 

da administração pública junto ao TCU. Tal treinamento impacta diretamente 

sobre uma das principais atividades da Auditoria Interna, a coordenação dos 

trabalhos de prestação de contas e relatórios de gestão no âmbito do 

CAU/BR - CAU/UF. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Auditoria Interna, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o exercício. 

 

 

3.5 ASSESSORIA JURÍDICA  

A Assessoria Jurídica do CAU/BR vem desenvolvendo trabalhos no que concerne 

aos aspectos legais da entidade com o serviço público e privado, conforme orientações 

estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR.  

Visa dotar as ações a serem desenvolvidas pelo Conselho de respaldo jurídico, 

em seus diversos aspectos, para sua correta e eficaz operacionalização.  

Durante o exercício de 2015 também atuou no assessoramento legal aos 

CAU/UF, em diversas instâncias, na forma das demandas. 

As ações propostas pela Assessoria Jurídica estão contempladas em 2 iniciativas 

estratégicas sendo: 1 atividade e 1 projeto, destinadas ao atingimento dos objetivos 

estratégicos “Aprimorar e inovar os processos e as ações”; e “Desenvolver 

competências de dirigentes e colaboradores”. 

Os investimentos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 

2015, totalizaram R$ 1.386.250,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado 

(2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.124.808,00, que correspondem a 

81,1% de execução do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos 
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previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de 

forma compatível com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Acompanhamento de demandas judiciais e elaboração de defesas judiciais. 

II. Despachos e acompanhamentos junto aos Tribunais. 

III. Subsídios prestados aos CAU/UF para elaboração de defesas judiciais e 

administrativas. 

IV.  Acompanhamento de Reuniões Plenária, Ordinárias e Extraordinárias e 

participação no Fórum dos Conselhos Profissionais. 

V. Orientações às atividades administrativas do CAU/BR e atendimento às 

consultas referentes às contratações. 

VI. Interpretações de Leis e Normas Elaboração de estudos e confecção de 

ofícios, contratos, termos aditivos, deliberações, portarias entre outros. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Assessoria Jurídica, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e 

os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o 

programado para o período. 

 

3.6 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica tem por finalidade desenvolver, 

integrar, orientar e coordenar o processo de planejamento estratégico do CAU, unidade 

nacional e estadual, bem como programar, orientar e controlar as atividades de 

planejamento e gestão no âmbito do Conselho, assegurando que os Planos de Ação 

propostos observem as políticas, objetivos e estratégias de atuação estabelecidas, 

conforme orientações estabelecidas pelo CAU/BR. 

Das atividades da Assessoria de Planejamento também estão voltadas ao 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das metas e resultados do CAU, frente ao 

aprovado no Plano de Ação, bem como o assessoramento técnico às unidades 

estaduais. 
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As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria de Planejamento, em seu 

Plano de Ação, estão contempladas em 2 projetos e 1 atividade, destinadas ao 

atingimento dos objetivos estratégicos “Construir cultura organizacional destinada à 

estratégia”; “Aprimorar e inovar os processos e as ações”; e “Desenvolver 

competências de dirigentes e colaboradores”.   

Os investimentos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 

2015, totalizaram R$ 826.484,00 na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para 

o exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício totalizaram R$ 642.508,00, que correspondem a 

77,7% do total previsto . Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível 

com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Estruturação de modelo e elaboração de premissas para nortear os Planos 

de Ação e Implantação do CAU – exercício de 2016. 

II. Estruturação, orientação e assessoramento técnico às unidades do CAU/BR 

e aos CAU/UF no estabelecimento de estratégias e prioridades locais, frente 

à estratégia nacional, para a elaboração de seus planos de ação e 

orçamento e reprogramações 2015.  

III. Assessoramento técnico às unidades do CAU/BR e às unidades estaduais 

nas questões de planejamento e gestão da estratégia. 

IV. Elaboração das orientações estratégicas do CAU e das Diretrizes para 

Elaboração das Reprogramações do Plano de Ação e Orçamento – 

exercício 2015 e das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e 

Orçamento do CAU – exercício 2016, e sua aprovação no Plenário. 

V. Análise e parecer sobre as propostas Reprogramações dos Planos de 

Ações e Orçamentos dos CAU/UF – exercício 2015, frente aos norteadores 

estratégicos aprovados para o CAU, e elaboração das reprogramações do 

Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2015, frente às 

programações apresentadas pelos CAU/UF e pelas unidades do CAU/BR e 

sua aprovação no Plenário. 
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VI. Análise e parecer sobre as propostas dos Planos de Ações e Orçamentos 

dos CAU/UF – exercício 2016, frente aos norteadores estratégicos 

aprovados para o CAU, e elaboração do Plano de Ação e Orçamento do 

CAU – exercício 2016 e sua aprovação no Plenário. 

VII. Estruturação e elaboração dos procedimentos, limites e valores de utilização 

dos recursos do Fundo de Apoio pelos CAU/UF, visando dotar os Conselhos 

Estaduais, enquadrados no CAU Básico de condições para a execução de 

suas ações em prol do fortalecimento da profissão de arquitetura e 

urbanismo no estado. 

VIII. Estruturação e elaboração do Relatório de Gestão do CAU/BR – exercício 

2014, contemplando as principais ações e resultados alcançados, no 

período. 

IX. Análise, acompanhamento e avaliação do cenário de recursos do CAU, no 

tocante às receitas de arrecadação, frente ao programado para o exercício. 

X. Elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a direção em tomada de 

decisões e correção de rumos, e atendimento a demandas inerentes ao 

processo de planejamento e gestão da estratégia. 

XI. Capacitação da equipe, sendo uma participação no evento “Strategy 

Execution Summit” 2015 – “Da formulação à execução da estratégia: uma 

jornada para crescimento, produtividade e resultados”, ocorrido nos dias 15 

e 16 de setembro em São Paulo/SP; duas participações no curso de 

“Modelagem de Indicadores na Administração Pública”, realizado nos dias 

10 e 11 de novembro, em Brasília/DF. 

XII. Participação no I Seminário Nacional Técnico com a realização da palestra 

sobre Planejamento Estratégico, em Brasília/DF nos dias 16 a 17 de março, 

o evento contou com a participação de todos os CAU/UF e seus 

representantes técnicos, com aproximadamente 70 participantes. O 

resultado foi considerado amplamente satisfatório, conforme avaliação do 

evento pelos participantes. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 
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Planejamento e Gestão Estratégica, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as 

ações realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares 

compatíveis com o programado para o período. 

 

3.7 ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARES 

A Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares contempla as iniciativas 

no âmbito institucional e parlamentar visam à interface do CAU/BR com o Congresso 

Nacional, Ministérios e Casa Civil em ações que tenham interesse para a profissão e a 

arquitetura e urbanismo, e para o Conselho. Entre suas ações menciona-se: (i) 

assessorar a interface do CAU/BR com o Congresso Nacional, Ministérios e Casa Civil. 

(ii) prospecção, análise e monitoramento de informações legislativas do interesse do 

CAU/BR e dos Arquitetos e Urbanistas; (iii) elaboração de estratégias sobre matérias 

legislativas em tramitação no Congresso Nacional e no Poder Executivo; (iv) elaboração 

de minutas de proposições, pareceres, emendas, substitutivos, requerimentos, recursos 

sobre proposições; (v) promover e acompanhar reuniões das Comissões Técnicas e 

Audiências Públicas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Casa Civil; (vi) 

contribuir tecnicamente na formulação de políticas públicas e elaboração das leis - 

minutas de projetos, pareceres, emendas, substitutivos, requerimentos, recursos sobre 

proposições; (vii) analisar e interpretar as tendências em setores da sociedade civil que 

dão o tom à opinião pública no Brasil e no exterior: veículos de comunicação, 

universidades, institutos de pesquisa, organizações não governamentais, sindicatos, 

entidades de classe; (viii) coordenar e acompanhar projetos contemplados por convênios 

de patrocínio; (ixi) acompanhar e desenvolver as relações do CAU/BR com as entidades 

nacionais de arquitetura e urbanismo, em questão de cooperação mútua; (x) auxiliar na 

elaboração e implementação de acordos de cooperação técnica ou instrumentos 

congêneres a serem firmados pelo CAU/BR, organismos nacionais e internacionais ou 

entidades de arquitetura e urbanismo, bem como na sua execução; (xi) atuar como 

unidade de apoio na organização e realização de eventos nacionais e internacionais e 

nas atividades de cooperação mútua e de relacionamento entre o CAU/BR e as entidades 

de arquitetura e urbanismo do Brasil e de outros países, instituições estrangeiras e 

organizações internacionais, visando ao intercâmbio de informações e experiências; e 

(xii) providenciar a divulgação dos resultados decorrentes dos eventos em que o CAU/BR 

participe. 
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As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria de Relações Institucionais e 

Parlamentares estão contempladas em 5 projetos e 2 atividades, destinadas ao 

atingimento dos objetivos estratégicos “Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”; 

“Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo”; e “Estimular a produção da Arquitetura e 

Urbanismo como política de Estado”. 

Os investimentos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 

2015, totalizaram R$ 1.769.693,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado 

para o exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo 

de execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.418.401,00, que correspondem a 

80,1% do total previsto . Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível 

com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Intensa atuação junto a deputados e senadores para ajudar a organizar as leis 

que tratam a arquitetura e urbanismo.  

II. O III Seminário Legislativo do CAU/BR, realizado dos dias 09 e 10 de julho, 

em Brasília, analisou 78 proposições legislativas. O evento teve 194 

participantes, dentre os quais conselheiros federais, presidentes e vice-

presidentes estaduais, conselheiros estaduais, gerentes e assessores 

parlamentares dos CAU/UF. Foram realizadas reuniões com 03 grupos de 

trabalhos para tratar de projetos de lei prioritários divididos nos temas: 

Desenvolvimento Urbano; Prática Profissional; e Educação, Ensino e 

Formação. 

III. Participação e fornecimento de subsídios em audiências públicas na Câmara 

do Deputados e Senado Federal e reuniões nos Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) e na Casa Civil, sobre Projetos de Lei como: Alteração da Lei 

8666/93; Projetos de lei que regulamentam as profissões de Designer de 

Interiores e Paisagista; Alteração da Lei Complementar nº 123/2006 (Simples 

Nacional); PLC Carreira de Estado. 
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IV. Apresentação de propostas de pareceres, emendas, votos em separado, 

estudos e notas técnicas a parlamentares. Das quais menciona-se: instituição 

do dia do Arquiteto; emenda que proporcionou uma menor da alíquota no 

regime do Simples Nacional (Supersimples) para os arquitetos; inclusão dos 

arquitetos do projeto sobre inspeção predial; mudanças no parecer da 

Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições 

relacionadas à Lei 8.666/93; manutenção do veto ao projeto de lei que 

regulamentação a profissão de decorador; apresentação do voto em separado 

ao projeto de lei que regulamenta a profissão de Paisagista; recurso ao projeto 

de lei do Designer de interiores; aprovação na CCJC do PL 696/2003, que 

dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e professores 

nas áreas de engenharia e arquitetura entre outras.  

V. Participação em palestra do Ministério da Saúde sobre a aplicação do Regime 

Diferenciado de Contratações nas aquisições do órgão.  

VI. Participação nas reuniões do Fórum dos Conselhos Profissionais Federais das 

Profissões Regulamentadas (Conselhão), para debater assuntos comuns em 

defesa de seus profissionais nas esferas governamentais, nos poderes 

executivo, legislativo e judiciário.  

VII. Participação e fornecimento de subsídios para apreciação de proposições 

legislativas pela Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR. 

Realização do intercâmbio das deliberações do colegiado com o Congresso 

Nacional. 

VIII. Gestão e encaminhamento dos convênios de Patrocínio e Assistência Técnica 

realizados pelo CAU/BR, através de edital anual de chamada pública. Busca 

contemplar propostas que contribuam para a difusão do conhecimento, o 

estímulo ao desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício 

profissional bem como consolidar a imagem do Conselho e o seu 

compromisso com o fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo; 

Dentre os projetos, menciona-se o projeto CANHEMA II na modalidade 

assistência técnica, promovido pela associação de moradores de Diadema-

SP, e na modalidade patrocínio cultural destaca-se o apoio ao congresso 

internacional realizado pela Associação Brasileira de Ensino da Arquitetura 

(CONABEA). 
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IX. Participação nas Comissões de Estudo de normas técnicas da ABNT, em 

temas relacionados à arquitetura e urbanismo, como: inspeção predial; 

elaboração de projetos de arquitetura intervenientes; normas de reforma 

dentre outras. E obtendo como resultados para arquitetos e urbanistas o 

seguinte: a contribuição da qualificação dos serviços prestados à sociedade; 

descontos na aquisição de normas; e descontos na realização dos cursos da 

ABNT (de análise e interpretação de normas técnicas). Com várias 

contribuições do CAU/BR, principalmente na elaboração de normas de Projeto 

de Arquitetura e Intervenientes em Obras e Serviços de Arquitetura. 

X. Negociação, por descontos, para os arquitetos e urbanistas na aquisição de 

normas e na realização dos cursos da ABNT, de análise e interpretação de 

normas técnicas, concedendo um desconto para os profissionais de 

arquitetura de 50% na aquisição de normas técnicas e cursos. 

XI. Gestão do convênio ABNT e CAU/BR a pedido da Gerência Geral, 

acompanhando os serviços ABNT aos arquitetos e urbanistas e a visualização 

e impressão de normas técnicas pelos CAU/UF. A partir do 2º semestre de 

2015, o acompanhamento das Comissões de Estudo da ABNT foi transferido 

para a Assessoria Especial devido à representatividade de integrante do 

CAU/BR nas comissões de estudo.  

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Institucional e Parlamentar, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações 

realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com 

o programado para o período. 

 

3.8 ASSESSORIA ESPECIAL  

A Assessoria de Especial tem por finalidade: (i) fornecer assessoramento técnico 

e administrativo dentro se sua área de atuação e especialidade; (ii) assegurar a 

adequada interação do Conselho com os diversos públicos internos e externos, em sua 

área de especialidade; (iv) elaborar relatórios para subsidiar superiores, comissões e 

outros interessados para a correta tomada de decisão; (v) acompanhar a Presidência e 

Conselho Diretor em eventos, reuniões e audiências de assuntos de interesse ao 
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Conselho; e (vi) participar de reuniões Plenárias, Comissões e outras quando se tratar de 

tema relacionado à sua especialidade. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria Especial estão 

contempladas em 4 projetos e 1 atividade, destinadas ao atingimento dos objetivos 

estratégicos “Aprimorar e inovar os processos e as ações”; e “Desenvolver 

competências de dirigentes e colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 1.577.441,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício somaram R$ 391.573,00, que correspondem a 25% 

do total previsto . Esse resultado decorre, primordialmente, da não execução das metas 

previstas nas iniciativas estratégicas (i) Instituto CAU de Educação Continuada; (ii) 

Projeto ETHOS; (iii) Projeto Kit; e (iv) Projeto Realidade Ampliada, por motivos 

estratégicos do Conselho, ficando essas iniciativas postergadas para momento futuro.  

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: ações 

desenvolvidas na área Institucional interna do CAU/BR: atendimento a diversas 

demandas da presidência; participação em reuniões Plenárias; acompanhamento das 

reuniões com a ABNT. 

 

 

3.9 SECRETARIA GERAL DA MESA 

A Secretaria Geral da Mesa (SGM) tem por finalidade o assessoramento ao 

Plenário, Conselho Diretor e Órgãos Consultivos, objetivando  às suas atuações de forma 

dinâmica e plausível, para que papel Institucional e seus decretos sejam cumpridos e 

estabelecidos conforme disposto no próprio Regimento Geral, exercendo ações de: (i) 

orientadoras disciplinadoras e fiscalizadoras; (ii) regulamentadoras; (iii) judicantes, 

decidindo em última instância as demandas instauradas nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF); (iv) promotoras de condição para 

o exercício, a fiscalização e o aperfeiçoamento das atividades profissionais, podendo ser 

exercidas isoladamente ou em parceria com os CAU/UF, com as instituições de ensino 

de Arquitetura e Urbanismo nele registradas, com as entidades representativas de 

profissionais, com órgãos públicos e com a sociedade civil organizada; (v) informativas, 
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sobre questões de interesse público; e (vi) administrativas, visando: gerir seus recursos e 

patrimônio; coordenar, supervisionar e controlar suas atividades; e supervisionar e 

contribuir para o funcionamento regular dos CAU/UF.   

As iniciativas estratégicas propostas pela Secretaria Geral da Mesa estão 

contempladas em 03 projetos e 01 atividade, destinadas ao atingimento dos objetivos 

estratégicos “Promover o exercício ético e qualificado da profissão”; “Estimular o 

conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo”; e “Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 853.663,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício totalizaram R$ 742.037,00, que correspondem a 

86,9% do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a 

implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível 

com as metas propostas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Organização e assessoramento a 12 Reuniões Plenárias Ordinárias, 5 

Reuniões Plenárias Ampliadas, sendo 1 extraordinária, 10 reuniões do 

Conselho Diretor, 2 Reuniões de Coordenadores de Comissões, 114 

Reuniões de Comissões, 3 reuniões conjuntas entre comissões, 8 

Reuniões de Colegiados (06 CEAU e 02 CG-FA), 1 Seminário 

internacional sobre concurso Públicos, 9 Seminários Regionais e 

Nacionais, e 7 Encontros Temáticos. 

II. Elaboração de 14 Resoluções do CAU/BR, em análise e aprovadas pelo 

Plenário. 

III. Atividades administrativas como: produção de 171 atas e súmulas; 

encaminhamento de 193 convocações; 87 atendimentos às demandas da 

ouvidoria e RIA (Rede Integrada de Atendimento) e 24 validações de 

regras para o SICCAU; elaboração, acompanhamento e atualização do 
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calendário geral do CAU/BR; gestão de 15 processos de contratação de 

serviços e consultorias. 

IV. Participação de Treinamentos e Capacitações. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Secretaria Geral da Mesa, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações 

realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com 

o programado para o período. 

No tocante às atividades do Plenário e do Conselho Diretor, contempladas nas 

reuniões regimentais do CAU/BR, salienta-se: 

3.9.1 Reuniões Plenárias  

O Plenário tem por finalidade zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e 

valorização da arquitetura e urbanismo. As atribuições do Plenário constantes do 

Regimento Geral do CAU/BR são cumpridas, legitimamente, nas reuniões plenárias. 

As ações foram implementadas pelo Plenário, coordenado pelo presidente do 

CAU/BR o arquiteto Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, também Conselheiro Federal 

(DF), e composto pelos Conselheiros Federais: Clênio Plauto S. Farias (AC); Heitor 

Antônio Maia da S. Dores (AL); Jose Alberto Tostes (AP); Claudemir José Andrade (AM); 

Hugo Seguchi (BA); Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE); Anderson Fioreti de Menezes 

(ES); Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO); Maria Laís da Cunha Pereira (MA); Ana de Cássia 

Moraes Abdalla Bernardino (MT); Celso Costa (MS); Maria Elisa Baptista (MG); 

Wellington de Souza Veloso (PA); Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB); Manoel de 

Oliveira Filho (PR); Fernando Diniz Moreira (PE); Sanderland Coelho Ribeiro (PI); Luiz 

Fernando Donadio Janot (RJ); Fernando José de M. Costa (RN); Gislaine Vargas Saibro 

(RS); Roseana de Almeida Vasconcelos (RO); Luiz Afonso Maciel Melo (RR); Ricardo 

Martins da Fonseca (SC); Renato Luiz Martins Nunes (SP); Marcelo Augusto C. Maciel 

(SE); Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO); e o representante das Instituições de Ensino 

(IES) José Roberto Geraldine Jr., São convidados o ouvidor Geral do CAU/BR, Roberto 

Simon e os secretários executivos do Colegiado Permanente com a participação das 

Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR, Letícia Peret Antunes 

Hardt, Eduardo Nardelli e Miriam Addor. 

Os investimentos direcionados à realização das reuniões plenárias, em 2015 

totalizaram R$ 1.836.648,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 
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exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações ficaram em R$ 1.642.579,00, que correspondem a 89% do total 

previsto. Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas 

propostas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Eleição para Presidente do CAU/BR, gestão 2015-2017. 

II. Eleição para Primeiro e segundo Vice-Presidentes - gestão 2015. 

III. Formação das Comissões 2015. 

IV. Projeto de Resolução que dispõe sobre Reprogramação do Plano de Ação 

e Orçamento - Exercício 2015. 

V. Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2014. 

VI. Aprovação do Plano de Ação 2016 do CAU. 

VII. Resoluções, aprovadas nas reuniões Plenárias: 

- Resolução nº 112 (15/12/2015) - dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do 

módulo ético-disciplinar no SICCAU Corporativo pelos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para 

registro de processos ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos 

assentamentos profissionais, e dá outras providências. 

- Resolução nº 111 (15/12/2015) - altera o Regimento Geral do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), aprovado pela Resolução 

CAU/BR n° 33, de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 186, 

Seção 1, de 25 de setembro de 2012, quanto à composição das comissões 

ordinárias. 

Resolução nº 110 (15/12/2015) - aprova os Planos de Ação e Orçamentos do 

CAU/BR e dos CAU/UF, referentes ao Exercício de 2016. 

- Resolução nº 109 (26/11/2015) - altera o valor da multa por falta à eleição, 

previsto no Regulamento Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 81, de 

2014, e dá outras providências. 

- Resolução nº 108 (28/08/2015) - aprova a Primeira Reprogramação do Plano 

de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR), para o exercício de 2015, e dá outras providências; 
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- Resolução nº 107 (26/06/2015) - prorroga o prazo para justificativa de falta ao 

processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e dá 

outras providências. 

- Resolução nº 106 (26/06/2015) - regulamenta os ressarcimentos a serem 

concedidos aos profissionais arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de 

valores pagos indevidamente aos CAU/UF, e ainda das devoluções do 

CAU/BR aos CAU/UF de sua cota parte e dá outras providências. 

- Resolução nº 105 (26/06/2015) - regulamenta a composição e as 

competências da Comissão Eleitoral Nacional e dá outras providências.  

- Resolução nº 104 (26/06/2015) - dispõe sobre os procedimentos para 

aprovação dos atos administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, 

de competência do CAU, e dá outras providências. 

- Resolução nº 103 (22/05/2015) - aprova a Primeira Reformulação 

Orçamentária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), do 

exercício de 2015, e dá outras providências. 

- Resolução nº 102 (23/04/2015) - altera a Resolução CAU/BR n° 25, de 6 de 

junho de 2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos 

relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei n° 

12.378, de 2010, e sobre a instauração de processos de denúncia após essa 

data, para acrescentar hipóteses de competência para julgamento de 

processos ético-disciplinares em casos de impedimento de conselheiros e dá 

outras providências. 

- Resolução nº 101 (27/03/2015) - dispõe sobre procedimentos orçamentários, 

contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 

providências. 

- Resolução nº 100 (02/02/2015) - prorroga o prazo para justificativa de falta ao 

processo eleitoral dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e dá 

outras providências. 

- Resolução nº 99 (09/01/2015) - atualiza os valores de diárias, de auxílio 

deslocamento e dos limites para reembolsos e indenizações no âmbito do 

CAU/BR e os valores limites a serem observados pelos CAU/UF, para os 

deslocamentos a serviço de conselheiros e convidados, autoriza os presidentes 

do CAU/BR e dos CAU/UF a regulamentarem os deslocamentos a serviço de 

empregados e prestadores de serviços, e dá outras providências. 
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VIII.  Deliberações, aprovadas nas reuniões Plenárias: 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0015-03/2015 (15/12/2015) - aprova o 

projeto de Resolução que trata dos Planos de Ação e Orçamentos do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos 

de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), 

referentes ao Exercício de 2016. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-08/2015 (14/12/2015) - altera a 

Resolução CAU/BR n° 33, de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 

Edição n° 186, Seção 1, de 25 de setembro de 2012, que adotou o 

Regimento Geral do CAU/BR quanto à composição das comissões 

ordinárias. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-07/2015 (14/12/2015) - homologa as 

prestações de contas relativas ao 3º trimestre do exercício 2015 do CAU. 

- Deliberações Plenárias, em 14/12/2015, que homologaram o registro de 

profissionais diplomados no exterior: DPOBR nº 0049-06.K/2015; DPOBR nº 

0049-06.J/2015; DPOBR nº 0049-06.I/2015; DPOBR nº 0049-06.H/2015; 

DPOBR nº 0049-06.G/2015; DPOBR nº 0049-06.F/2015; DPOBR nº 0049-

06.E/2015; DPOBR nº 0049-06.D/2015; DPOBR nº 0049-06.C/2015; 

DPOBR nº 0049-06.B/2015; e DPOBR nº 0049-06.A/2015. 

 - Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-05/2015 (14/12/2015) - aprova o 

calendário anual do CAU/BR para 2016. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-04/2015 (14/12/2015) - determina a 

distribuição de processo ético-disciplinar a CAU/UF não impedido nº 

220969/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-03/2015 (14/12/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 304261/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-02/2015 (14/12/2015) -julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 299.908/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0049-01/2015 (14/12/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 299.659/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-11/2015 (20/11/2015) - aprova a 

aquisição da nova sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR), e dá outras providências. 
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-10/2015 (19/11/2015) - autoriza o 

Presidente do CAU/BR a firmar o Memorando de Entendimento com a 

Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-09/2015 (19/11/2015) - autoriza o 

Presidente do CAU/BR a firmar o Memorando de Entendimento com a 

Ordem dos Arquitectos de Angola (OAA). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-07-08/2015 (20/11/2015) - homologa 

a prestação de contas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

estados do Espírito Santo e Santa Catarina, referentes ao exercício de 

2014. 

- Deliberações Plenárias, em 19/11/2015: DPOBR nº 0048-06/2015; DPOBR 

nº 0048-05/2015; DPOBR nº 0048-04/2015 - registro de profissional 

diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-03/2015 (19/11/2015) - homologa o 

Regimento Interno do CAU/MS. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-02/2015 (19/11/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 283364/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0048-01/2015 (19/11/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 78806/2013. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0047-04/2015 (22/10/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0047-03/2015 (22/10/2015) -julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 283348/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0047-02/2015 (23/10/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 55100/2013. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0047-01/2015 (22/10/2015) - aprova o 

pedido de reconsideração de homologação da prestação de contas do 

CAU/MG de 2014. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0046-06/2015 (25/09/2015) - aprova o 

modelo de declaração negativa individual de antecedentes éticos. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0046-05/2015 (25/09/2015) - aprova o 

modelo de declaração negativa conjunta de antecedentes éticos. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0046-04/2015 (25/09/2015) - aprecia o 

Recurso interposto pela interessada em face da Decisão do Plenário do 

CAU/MG.  
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0046-02/2015 (25/09/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 244966/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0046-01/2015 (25/09/2015) - aprova a 

minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo 

ético-disciplinar no SICCAU Corporativo pelos CAU/UF para registro de 

processos ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos 

assentamentos profissionais e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPAEBR nº 0003-05/2015 (11/09/2015) - indica o 

representante dos CAU Básicos para o Colegiado de Governança do Fundo 

de Apoio (CGFA) no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil no ano de 2015 e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPAEBR nº 0003-04/2015 (11/09/2015) - homologa a 

prestação de contas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados referentes ao Exercício de 2014, e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPAEBR nº 0003-03/2015 (11/09/2015) - homologa a 

primeira reprogramação do plano de ação e orçamento dos CAU/UF – 

exercício 2015. 

- Deliberação Plenária DPAEBR nº 0003-02/2015 (11/09/2015) - aprova o 

Projeto de Resolução que fixa, para o exercício de 2016, os aportes 

financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e 

dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF. 

- Deliberação Plenária DPAEBR nº 0003-01/2015 (11/09/2015) - aprova o 

Projeto de Resolução que altera o anexo II – Quadro 2 – Valores x CAU/UF 

da Resolução CAU/BR nº 71 e altera as diretrizes para elaboração do Plano 

de Ação e Orçamento de 2016. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0014-03/2015 (28/08/2015) - aprova a 

primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/BR – 

exercício 2015. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0014-01/2015 (28/08/2015) - altera a - 

Deliberação Plenária n° 38, de 2014, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0045-04/2015 (27/08/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0045-03/2015 (27/08/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0045-02/2015 (27/08/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-09/2015 (24/07/2015) - aprova a 

homenagem “in memorian” ao arquiteto e urbanista Zezéu Ribeiro. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-08/2015 (23/07/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-07/2015 (23/07/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-06/2015 (23/07/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-05/2015 (23/07/2015) - aprecia o 

Recurso interposto pela interessada em face da Decisão do Plenário do 

CAU/GO. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-04/2015 (23/07/2015) - aprecia o 

Recurso interposto pelo interessado em face da Decisão do Plenário do 

CAU/AL. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-03/2015 (23/07/2015) - aprova o 

fechamento dos balancetes do primeiro trimestre do CAU – exercício 2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-02/2015 (23/07/2015) - aprova as 

diretrizes para elaboração do plano de ação e orçamento do CAU – 

exercício 2016. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0044-01/2015 (23/07/2015) - aprecia o ato 

fundamentado que suspende a Deliberação Plenária que aprovou o voto 

fundamentado de pedido vista do processo de fiscalização nº 1000010163 

do CAU/MG, em grau de recurso ao Plenário do CAU/BR. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-12/2015 (25/06/2015) -aprova a 

apresentação da campanha pela Ética na Arquitetura e Urbanismo. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-11/2015 (26/06/2015) - amplia o 

prazo para justificativa de ausência nas eleições de 2014. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-10/2015 (26/06/2015) - autoriza o 

Presidente do CAU/BR a firmar o Memorando de Entendimento com o 

Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-09/2015 (26/06/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-08/2015 (26/06/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 177049/2014. 
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-07/2015 (26/06/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 211466/2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-06/2015 (26/06/2015) - trata sobre 

ressarcimento de valores pagos indevidamente pelos arquitetos e urbanistas 

e pessoas jurídicas ao CAU. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-05/2015 (26/06/2015) - regulamenta 

as competências e a composição da Comissão Eleitoral Nacional. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-04/2015 (26/06/2015) - aprova as 

diretrizes para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento 

do CAU – exercício 2015. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-03/2015 (25/06/2015) - aprova a 

Resolução que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos 

administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, de competência 

do CAU. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0043-02/2015 (25/06/2015) - homologa a 

indicação do Arquiteto e Urbanista ROBERTO SIMON para exercer 

mandato de Ouvidor Geral do CAU. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0013-05.B/2015 (22/05/2015) - homologa 

as alterações no Regimento Interno do CAU/SC. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0013-05.A/2015 (22/05/2015) - 

homologação do Regimento Interno do CAU/DF. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0013-04/2015 (22/05/2015) - homologa a 

prestação de contas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados referentes ao Exercício de 2014, e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0013-02/2015 (22/05/2015) - projeto de 

Resolução de Reformulação Orçamentária do CAU/BR. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-06/2015 (21/05/2015) - aprecia o 

“Memorando de Entendimento” para Cooperação entre o CAU/BR e o 

Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projeto. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-05.C/2015 (21/05/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-05.B/2015 (21/05/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-05.A/2015 (21/05/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-04/2015 (21/05/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 185.048/2014. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-03/2015 (21/05/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 118572/2014. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0042-02/2015 (21/05/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 26279/2012. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0041-04/2015 (23/04/2015) - recurso ao 

processo de fiscalização CAU/GO nº 100007903. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0041-03/2015 (23/04/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0041-02/2015 (23/04/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar nº 88584/2013. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0041-01/2015 (23/04/2015) - aprova a 

Resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 25, de 6 de junho de 2012, 

que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a 

faltas ético-disciplinares. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-08/2015 (27/03/2015) - aprova a 

resolução em anexo, revogando a resolução nº 29, a qual dispõe sobre 

procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem 

adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e 

pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal (CAU/UF). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-07/2015 (27/03/2015) - homologa o 

Regimento Interno do CAU/AL. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-06/2015 (27/03/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-05/2015 (27/03/2015) - interposição 

de recurso em face da decisão do Plenário do CAU/GO. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-03/2015 (27/03/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-02/2015 (27/03/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0040-01/2015 (27/03/2015) - julgamento 

de recurso em processo ético-disciplinar. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-08/2015 (27/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 
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- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-07/2015 (27/02/2015) - define, para 

fins de licitações e contratos, a natureza técnica dos serviços e obras de 

Arquitetura e Urbanismo, e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-05/2015 (27/02/2015) - aprova a 

indicação dos membros da Comissão Temporária para Estudo da 

Legislação de Contratos e Licitações de Arquitetura e Urbanismo e dá 

outras providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-04/2015 (27/02/2015) - constitui 

Comissão Temporária para Estudo da Legislação de Licitações e 

Contratações de Obras e Serviços de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 

providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-03/2015 (27/02/2015) - define os 

membros do Colegiado de Governança do Centro de Serviços 

Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 

providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-02/2015 (27/02/2015) - constitui o 

Colegiado de Governança do Fundo de Apoio (CGFA) no âmbito do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no ano de 2015 e dá outras 

providências. 

- Deliberação Plenária DPABR nº 0012-01/2015 (27/02/2015) - aprova a 

prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de 

Janeiro (CAU/RJ) referentes ao Exercício de 2013, e dá outras providências. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-07.B/2015 (26/02/2015) - processo 

ético nº 59696/2013. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-07.A/2015 (26/02/2015) - processo 

ético nº 17891/2012. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.J/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.I/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.H/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.G/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.F/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 
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- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.E/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.D/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.C/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.B/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-06.A/2015 (26/02/2015) - registro de 

profissional diplomado no exterior. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-05/2015 (26/02/2015) - aprova o 

Modelo de Declaração Negativa de Antecedentes Ético-Disciplinares e dá 

outras providências. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-04/2015 (26/02/2015) - designa 

representação do CAU/BR para V Encontro do Secretariado Geral do 

Acordo de Canberra. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-03/2015 (26/02/2015) - autoriza o 

Presidente do CAU/BR a assinar o Termo de Ratificação da Aceitação do 

CAU/BR como membro observador do Conselho Internacional de Arquitetos 

de Língua Portuguesa (CIALP). 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-02/2015 (26/02/2015) - aprova o 

Manual para Elaboração de Atos Administrativos de Competência do CAU. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0039-01/2015 (26/02/2015) - referendar a 

Resolução CAU/BR n° 100, de 2 de fevereiro de 2015, que “Prorroga o 

prazo para justificativa de falta ao processo eleitoral dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo de 2014 e dá outras providências”, baixada “ad 

referendum” pelo Presidente do CAU/BR. 

- Deliberação Plenária DPOBR nº 0038-03/2015 (09/01/2015) - aprova o 

calendário para o exercício de 2015. 

- Deliberação Plenária nº 43 (09/01/2015) - aprova a composição das 

Comissões Ordinárias e das Comissões Especiais do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o exercício de 2015, e dá 

outras providências. 

 

IX. Portarias Normativas, aprovadas nas reuniões Plenárias: 
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- Portaria Normativa n° 39 (22/10/2015) - altera a Portaria Normativa nº 35, 

de 7 de maio de 2015, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 38 (01/07/2015) - altera a Portaria Normativa nº 31, 

de 12 de janeiro de 2015, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 37 (15/05/2015) - regulamenta o pagamento 

parcelado de valores de anuidades em atraso, relativas ao exercício de 

2015, devidos por pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 36 (07/05/2015) - regulamenta, no âmbito do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em conformidade 

com a Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, o pagamento, no exercício de 

2015, da gratificação salarial instituída pela Lei nº 4.090, de 13 de julho de 

1962 – décimo terceiro salário, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 35 (07/05/2015) - institui e regulamenta, no âmbito 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), o Regime de 

Dedicação Exclusiva Especial (ROE) e o Regime de Dedicação Cumulativa 

(RDC), e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 34 (07/05/2015) - altera a Portaria Normativa nº 28, 

de 16 de dezembro de 2014, que regulamenta o benefício de auxílio 

alimentação aos empregados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR) para o exercício de 2015, e dá outras providências. 

- Portaria Normativa n° 33 (17/04/2015) - regulamenta, no âmbito do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), as regras para 

substituição interna de funções. 

- Portaria Normativa n° 32 (31/03/2015) - regulamenta, no âmbito do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), as substituições 

temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamentos legais, por 

interesse da Administração e por interesse particular, e dá outras 

providências. 

- Portaria Normativa n° 31 (12/01/2015) - regulamenta, no âmbito do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), as regras para 

ocupação de emprego de livre provimento e demissão por empregado 

ocupante de emprego de provimento efetivo, e em substituição temporária. 

- Portaria Normativa n° 30 (12/01/2015) - altera a Portaria Normativa Nº 6, 

de 2012, que regulamenta o uso de Serviço Móvel Pessoal – Telefonia 

Móvel Celular no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e dá outras providências. 
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- Portaria Normativa n° 29 (12/01/2015) - reajusta as tabelas de 

remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Plenário do CAU/BR, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e 

os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o 

programado para o período. 

 

3.9.2 Reuniões do Conselho Diretor 

As Reuniões do Conselho Diretor têm por finalidade fortalecer a relação entre o 

Presidente e o Plenário do CAU/BR, auxiliando-os nas matérias relacionadas à formação 

e exercício profissional, à gestão administrativo-financeira e à organização do CAU/BR, 

estabelecendo a integração com as comissões ordinárias e auxiliando nos atos relativos 

ao exercício da Presidência. 

As ações em 2015 foram implementadas pelo Conselho Diretor, coordenado pelo 

presidente do CAU/BR o arquiteto Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, e composto pelos 

05 coordenadores das comissões permanentes: Fernando José de Medeiros Costa (RN) 

da Comissão de Ensino e Formação; Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) da Comissão 

de Ética e Disciplina; Luiz Fernando Donadio Janot (RJ) da Comissão de Exercício 

Profissional; Anderson Fioreti de Menezes (ES) da Comissão de Planejamento e 

Finanças; e Gislaine Vargas Saibro (RS) da Comissão de Organização e Administração. 

A assessoria técnica foi da Secretária Geral da Mesa Daniela Demartini de Morais 

Fernandes. 

Os recursos destinados à realização das Reuniões do Conselho Diretor, em 2015, 

totalizaram R$ 52.560,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício foram da ordem de R$ 36.500,00, que correspondem 

a 69,4% de execução do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos 

previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de 

forma a otimizar os recursos frente às metas propostas. 
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Das realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

- Realização de 10 reuniões ordinárias, 01 reunião extraordinária e 01 ampliada 

de coordenadores, voltadas para análise e aprovação das pautas das Reuniões Plenárias 

Ordinárias e Ampliadas e assuntos de competência do Conselho Diretor como: propor ao 

Plenário o calendário anual de atividades e plano anual de trabalho do CAU/BR; 

funcionamento das unidades organizacionais do CAU/BR; instituição de comissão 

especial e de comissão temporária; formação de missões internacionais; elaboração do 

planejamento orçamentário anual das comissões do CAU/BR; casos omissos 

relacionados ao Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados 

e do Distrito Federal (CAU/UF); e análise técnica dos projetos com solicitação de 

patrocínio. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Conselho Diretor, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o período. 

 

3.10 GERÊNCIA GERAL 

A Gerência Geral tem por finalidade dotar o CAU/BR de procedimentos técnicos e 

organizacionais de inovação e excelência, conforme orientações estabelecidas pelo 

Presidente do CAU/BR. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Gerência Geral estão contempladas em 

1 projeto e 02 atividades, destinadas ao atingimento dos objetivos estratégicos 

“Aprimorar e inovar os processos e as ações”; e “Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 1.009.627,00 na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 937.133,00, 

que correspondem a 92,8% do total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos 

previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, foram aplicados em 

sua quase totalidade e de forma compatível com as metas propostas. 
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Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Acompanhamento e apoio na execução das ações de: implantação da 

Unicred e contato junto ao Banco do Brasil para pesquisa de possíveis 

benefícios para arquitetos; implementação e da Pesquisa de Clima 

Organizacional junto aos colaboradores do CAU/BR; contratação de uma 

empresa para emissão de carteiras de identidade junto à CORTEC 

(Coordenadoria Técnica), GERAD (Gerência Administrativa) e prestador 

de serviços Valid; procedimento de licitação para aquisição do DataCenter 

físico; implementação da nova central telefônica do Conselho, de 

responsabilidade da GERAD; contratação da Seguradora Aliança pela 

GERAD para implantação do novo plano de saúde dos funcionários do 

CAU/BR; renovação de contrato junto à a empresa de Ata Contabilidade, 

sob responsabilidade da GERAD; pendências junto aos prestadores de 

serviços do Centro de Serviços Compartilhados (CSC): CAST, Scytl, e 

Valid; Apoio gerencial aos conselheiros nas reuniões plenárias do 

Conselho, bem como do Conselho Diretor 

II. Condução dos trabalhos de negociações entre o Comitê de Concursados, 

o SINDECOF-DF (Sindicado dos empregados em conselhos e Ordens de 

Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do DF) e o 

Conselho Diretor do CAU/BR até fechamento do primeiro Acordo Coletivo 

de Trabalho, assinado em Brasília 14/12/2015), durante a 49ª Reunião 

Plenária Ordinária do Conselho; do estudo sobre manutenção ou 

realização de novo Concurso Público; de inclusão do Módulo de Ética no 

Sistema do CAU/BR (SICCAU); da forma de utilização do software de 

administração de documentos Sophia, bem como da criação da CPAD 

(Comissão Permanente de Avaliação de Documentos) junto à GERAD; 

III. Reuniões gerenciais mensais para acompanhamento do plano de ação do 

CAU/BR;   

IV. Participação junto à Comissão de Prospecção Imobiliária do CAU/BR, 

conforme Portaria Presidencial No. 124, que buscava escolher um imóvel 

destinado a sede própria do Conselho,  

V. Coordenação das reuniões de: acompanhamento de “pontos de função” 

junto à CAST- Fábrica de SFW; discussão do Programa Gespública no 
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CAU/BR e nos CAU/UF, juntamente com à GERFIN e Controladoria do 

CAU/BR; criação do Portal da Transparência junto à Implanta e às demais 

áreas do CAU/BR; integração da Rede Integrada de Atendimento (RIA) e a 

Ouvidoria do CAU/BR, bem como da implementação da RIA junto ao CG-

CSC após aprovação em plenária; preparação dos relatórios de gestão do 

TCU nos CAU/UF juntamente com Audilink e a Auditoria Interna do 

CAU/BR; criação e implementação e condução do Plano de Cargos, 

Carreiras e Remuneração (PCCR);  

VI. Participação em reuniões: das comissões de Orçamento e Administração 

(COA) e Ordinária de Planejamento e Finanças (CPFi) durante o ano; do 

Colegiado de Governança do CSC (CG-CSC); dos trabalhos de 

realinhamento do SICCAU antes da contratação do novo Gerente do CSC. 

do processo de revisão do procedimento de emissão de passagens e 

implantação do Sistema de Passagens e Diárias (SISPAD) da Implanta; de 

análise da proposta e solicitação do procedimento de licitação para compra 

de dois veículos de serviço para o Conselho;  

VII. Coordenação e realização dos eventos:  

- Solenidade de lançamento do Manual do Arquiteto e Urbanista. O 

lançamento do Manual serviu também para comemorar do Dia do Arquiteto. O 

evento realizado em Brasília, no dia 15 de dezembro com participação de 

aproximadamente 300 pessoas, entre arquitetos, autoridades, servidores do 

CAU e convidados internacionais. 

-  Seminário Técnico Nacional em março de 2015, com participação de 

todos os CAU/UF e seus representantes técnicos, para aproximadamente 70 

participantes externos, com o objetivo de treinar os novos presidentes e 

novas equipes dos CAU/UF. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação 

Gerência Geral, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações realizadas e os 

resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com o programado 

para o período. 
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3.11 GERÊNCIA DO CSC 

Em 2015, as ações implementadas na linha de atuação do Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC) estiveram voltadas, prioritariamente, para o atingimento 

dos Objetivos Estratégicos “Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo”, por meio do desenvolvimento de 1 (uma) iniciativa 

estratégica e do Objetivo “Aprimorar e inovar os processos e as ações” por meio de 1 

(uma) iniciativa estratégica. 

Com o CSC, o CAU/BR e os CAU/UF passaram a compartilhar a gestão, a 

manutenção e o financiamento de diversas atividades tecnológicas como o SICCAU e o 

IGEO, sistema que cria um modelo com uso diversificado de sistemas tecnológicos em 

ambiente de planejamento de ações com inteligência geográfica para fins de fiscalização 

e controle; a RIA (Rede Integrada de Atendimento); e o cadastro nacional das Instituições 

de Ensino Superior de Arquitetura e Urbanismo, mapeando e analisando sua 

regionalização a abrangência. 

Das ações abrangidas pelo Centro de Serviços Compartilhados, tem-se: 

• Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU). 

• Geoprocessamento - Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO). 

• Rede Integrada de Atendimento.  

• Tecnologia da Informação (TI). 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 8.485.029,00 na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.   

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 

7.884.577,00, que correspondem a 92,9% do total previsto. Esse resultado demonstra 

que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados em sua quase totalidade e de forma compatível com as metas propostas. 

Importante mencionar na execução da atividade “Desenvolvimento e Manutenção 

das Atividades do CSC”, os CAU/UF participaram com recursos no montante de R$ 

5.126.020,00, na forma prevista nas Diretrizes para o Plano de Ação 2016.  
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Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Emissão e entrega de 12.075 carteiras de identidade profissional, no 

território nacional. 

II. Validadas 9.765 atualizações cadastrais por arquitetos e urbanistas, 

totalizando 7% do universo total de profissionais ativos no país (132.860). 

III. Validadas 487 atualizações cadastrais por pessoas jurídicas registradas no 

Siccau, que corresponde a 2% das empresas ativas (18.858). 

IV. Criação da Rede Integrada de Atendimento (RIA) - proporcionando a 

unificação das informações e o oferecimento de serviço qualificado de 

atendimento nacional, envolvendo o Tele atendimento qualificado, o 

Atendimento Virtual e a Rede Social Corporativa. Para auxiliar seu 

funcionamento, foi necessária a integração do sistema de CRM (Customer 

Relationship Management) com o banco de dados do SICCAU - Sistema de 

Informação e Comunicação do CAU. 

V. Implantação do Gerenciador Avançado de Demandas (GAD), em junho, 

visando à unificação e celeridade no processo de atendimento das 

demandas. Em 06 meses de funcionamento, foram abertas 2.043 

demandas e resolvidas 1.948, representando um índice de resolutividade 

de 95%. As demandas, por coordenadoria, foram:  

- Rede Integrada de Atendimento (RIA): 82 demandas abertas, com 82 
fechadas. Rendimento de 100%. 

- Coordenação Técnica (CORTEC): 1.464 demandas abertas, com 1.381 
fechadas. Rendimento de 94%. 

- Coordenação de TI (CORTI): 400 demandas abertas, com 
397fechadas. Rendimento de 99%. 

- Coordenação de Geotecnologia (CORGEO): 37 demandas abertas, 
com 36 fechadas. Rendimento de 97%. 

VI. Internalização do Datacenter - essa ação permitiu ampliar a capacidade de 

processamento e armazenamento de recursos de TI para atendimento às 

demandas do CAU/BR e CSC. O investimento com a aquisição contribuiu 

para redução de recursos mensais de manutenção e, ainda, permitiu a 

criação de uma sala com controle de acesso biométrico, aclimatação, 

instalação de cabeamento para os novos equipamentos, câmeras de 
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vigilância e quadros elétricos para devida armazenagem dos equipamentos. 

VII. Ampliação das Posições de Atendimento do Tele Atendimento Qualificado 

(TAQ), visando melhorar o suporte técnico aos arquitetos e urbanistas via 

atendimento telefônico. O TAQ recebeu durante o ano 60,9 mil chamadas, 

sendo 59,9 mil chamadas atendidas, o que representou um nível de serviço 

de 98%. O tempo médio de atendimento (TMA) foi de 05 minutos e o tempo 

médio de espera (TME) foi de 18 segundos. 

VIII. Call Center: 

- No exercício foram recebidas 60.927 chamadas de todo país, das quais 

59.758 foram atendidas, 1.169 foram abandonadas e destas foram 

realizadas 647 de retorno de ligação (call back). Das ligações recebidas, as 

regiões Sudeste e Sul responderam por 81% do total, sendo que 59% foram 

da região Sudeste e 22% da região Sul. Para as demais regiões os 

percentuais foram: Centro Oeste e Nordeste com 16% cada e Norte com 

3%. 

- Das informações solicitadas (53.724 ligações), as mais demandadas 

versaram sobre: RRT (22.576); registro profissional (9.606); anuidade 

(5.415); carteira profissional (1.011); e registro de empresa (2.283). 

- Das reclamações recebidas (9.661 ligações), tem-se: carteira profissional 

(659); RRT (1.893); suporte (2.793); anuidade (1.957); registro profissional 

(737). 

 

IX. Tecnologia da Informação: 

- Manutenção da estrutura de rede do CAU/BR; aquisição de 32 notebooks; 

aquisição e manutenção de suprimentos de TI; firmado novos contratos para 

disponibilidade de contas de e-mail com a empresa SCTYL, além da 

continuidade de contrato de servidores para disponibilização de websites e 

softwares. 

X. Realização/participação em eventos de capacitação: 

- Analista de Negócio na versão 3.0 do Guia BABok - Business Analysis 
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Body of Knowledge, direcionado aos servidores do CSC. O curso foi 

realizado em dezembro, contendo 24 horas/aulas, com 12 participantes. O 

objetivo foi promover a complementação do conhecimento tácito dos 

analistas, trazendo uma visão de foco na resolução dos problemas, 

aumentando a eficiência e eficácia no exercício das atividades. O resultado 

foi considerado amplamente satisfatório. 

-  Sistema de Inteligência Geográfica - IGEO - a equipe da Coordenadoria 

do IGEO disponibilizou uma capacitação de 24 horas, em agosto, para 4 

servidores, incluindo um conselheiro do CAU/TO, no uso das ferramentas do 

IGEO e foi direcionado às esquipes dos CAU/UF.  O curso divulgou o uso de 

tecnologias livres e ferramentas gratuitas, para criar e manter um site de 

tutoria, no endereço eletrônico http://igeocaubr.wix.com/tutorial, reunindo em 

um mesmo local os manuais do IGEO, do GIS Coletor e do Mobiarq, além 

de um canal de vídeos para facilitar o aprendizado e uso do sistema, 

endereço eletrônico https://vimeo.com/user45227836. O conteúdo, tanto do 

site de tutoriais quanto do canal de vídeos, foi reunido em um aplicativo de 

treinamento chamado Wikigeo, que entrará em funcionamento em 2016. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da linha de atuação Centro 

de Serviços Compartilhados, para o exercício de 2015, pode-se dizer que as ações 

realizadas e os resultados alcançados se apresentaram em patamares compatíveis com 

o programado para o período. 

 

3.12 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 

A Gerência Administrativa contempla ações inerentes ao funcionamento da 

estrutura do Conselho, conforme orientações estabelecidas pelo CAU/BR. Dentre as 

quais se encontram: 

• Recursos Humanos; 

• Investimento e Patrimônio; 

• Compras, Contratos e Licitações; 

• Documentação e Protocolo; 

• Serviços Gerais; 

• Eventos, Passagens e Diárias. 

https://vimeo.com/user45227836
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Atualmente o CAU/BR conta com um quadro de pessoal composto por 84 

funcionários sendo 19 de livre provimento, 01 mandatário (Ouvidor-Geral) e 64 

concursados dos quais 72 são de nível superior e 12 de nível médio. Frente às 

necessidades de trabalho, esse quadro foi acrescido de 16 estagiários de nível superior.  

Para 2015, as iniciativas estratégicas propostas na linha de atuação Gerência 

Administrativa estão contempladas em 2 projetos e 2 atividades, destinadas ao 

atingimento dos objetivos estratégicos “Aprimorar e inovar os processos e as ações”; 

“Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o 

atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”; e “Desenvolver 

competências de dirigentes e colaboradores”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 11.352.829,00, na forma do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o 

exercício (2ª Reprogramação) e da transposição de recursos durante o processo de 

execução.  

As realizações no exercício totalizaram R$ 3.331.653,00, que correspondem a 

29,3% do total previsto. Esse resultado decorre, basicamente, da não execução do 

projeto “Aquisição da nova sede do CAU/BR” ao qual estavam direcionados recursos no 

montante de R$ 7,4 milhões, representando 65,1% do total previsto para essa linha de 

atuação (R$ 11,3 milhões). As demais iniciativas estratégicas tiveram sua execução de 

forma compatível com as metas propostas.  

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Recursos Humanos: 

- Realização da 2ª Pesquisa de Clima Organizacional, em julho, com a 

participação de todos os funcionários do CAU/BR. Entre os principais 

temas tratados na pesquisa, estão: Plano de Saúde; Plano de Carreira; 

Melhoria da Infraestrutura da sede do CAU/BR e outros benefícios. Foi 

enviado link por e-mail para acesso ao questionário a 80 colaboradores. O 

percentual de participação foi de 72,5%. 

-  Foram disponibilizados cursos de capacitação em eventos, nos softwares 

da Implanta SISPAD (módulo de controle de Passagens e diárias) e SICCL 

(módulo de controle de processos de compras, serviços, Contratos e 

Licitações), além de cursos em pacote Office. Foram capacitados 

colaboradores das áreas da Assessoria Parlamentar, Gerência 
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Administrativa (Núcleo de Compras, Contratos e Convênios e Núcleo de 

Passagens e Diárias) e da Gerência de Orçamento e Finanças. Iniciada a 

implantação do SICCL, algumas propostas de adequação às necessidades 

do CAU foram apresentadas pelos novos usuários, as quais, após 

avaliação do corpo técnico da Implanta, foram aplicadas no SICCL. Em 

relação ao SISPAD, houve também um processo de capacitação dos 

usuários do setor de eventos e passagens, os quais apontaram 

necessidades de melhorias sistêmicas as quais foram também atendidas a 

contento.  

- Celebração do 1º Acordo Coletivo de Trabalho do CAU/BR - durante o 

segundo semestre, os gestores do CAU/BR e seus colaboradores, 

representados pelo Sindicato da Categoria – SINDECOF/DF discutiram os 

termos do acordo e até sua aprovação pelo plenário. Conjuntamente, 

foram aprovados os Termos e Condições de Serviços para Empregados 

Públicos do CAU/BR. O acordo terá vigência bienal, até 31/12/2017. 

- Conclusão do processo de licitação para a contratação da empresa para 

elaborar o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração, Gestão de 

Desempenho e Política de Treinamento do CAU/BR. A previsão de 

conclusão dos trabalhos é maio de 2016, conforme consta do Acordo 

Coletivo. 

II. Investimento e Patrimônio: 

- Durante o ano de 2015 foram realizados investimentos em equipamentos 

de TI, telecomunicações e serviços, priorizando o atendimento às 

necessidades dos arquitetos brasileiros e à automatização de suas rotinas. 

- Sede/Instalações:  as instalações da sede do CAU/BR foram ampliadas. 

Em outubro de 2015, ocorreu a transferência da Gerência de Orçamento e 

Finanças, agora instalada no 6º andar (sala 608) e da Gerência 

Administrativa, instalada no 5º andar (sala 511), no mesmo prédio da sede. 

Essas mudanças viabilizaram a operação do Conselho em espaços mais 

adequados à sua operação. 

- Móveis e utensílios: foram adquiridos novos móveis no final de 2015, em 

razão das mudanças das gerências Administrativa e de Orçamento e 

Finanças, bem como em razão da nova área do Centro de Serviços 
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Compartilhados e da Rede Integrada de Atendimento - RIA. Os móveis 

foram adquiridos da empresa Marelli, por meio de uma adesão a ata de 

registro de preços de licitação realizada pela FUNASA – Fundação Nacional 

de Saúde. 

- Equipamentos de informática: realização de licitação para compra de 

novos notebooks, visando à modernização do parque tecnológico do 

CAU/BR, bem como suprindo a necessidade de equipamentos pelos novos 

funcionários e conselheiros. 

- Veículos: adquiridos dois carros de serviço (Grand Siena – FIAT) para 

atender às necessidades cotidianas do Conselho. Em razão da compra dos 

carros de serviços foi deflagrada a contratação de nova vaga de garagem 

para guarda desses veículos.  

 

III. Compras, Contratos e Licitações (CCL): 

- Durante o exrcício foram realizados 19 pregões eletrônicos para os 

seguintes itens: plano de saúde (deserto); agência de eventos; transcrição 

de áudios; cartuchos e toners; notebooks; materiais de copa e cozinha; 

notebooks; recepcionista e garçom; materiais de expediente; manutenção 

predial; materiais de copa e cozinha; veículo (cancelado); aparelhos de ar 

condicionado; veículo (revogado); ticket combustível (deserto); mailing 

jornalístico; ticket combustível; veículos; empresa para implantação do 

Plano de Cargos e Salários. 

 

IV. Documentação e Protocolo: 

- Criação da Comissão Permanente de Avaliação de documentos (CPAD), 

conforme a previsão legal do Decreto Federal n. 4073/2012, ocorrida em 

outubro de 2015 com a assinatura da Portaria Pres n°126/2015. A criação da 

CPAD consiste em passo inicial e fundamental para a organização e posterior 

guarda permanente ou eliminação dos documentos do CAU/BR, além disso 

também é responsável pelo apoio na construção dos principais instrumentos 

de gestão documental (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade). 

De acordo com a Portaria, a Comissão é composta pelos seguintes 

servidores: 

 Bruna Rodrigues Feitosa, lotada no Núcleo de Gestão de Pessoas; 

 Bruna Lucena de Souza, lotada no Núcleo de Gestão Orçamentária; 
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 Carla Jonata Pacheco, lotada na Assessoria de Relações 

Institucionais e Parlamentares; 

 Eduardo Brandão de Souza, lotado na Assessoria Jurídica; 

 Emerson Charley da Fonseca Fraga, lotado na Assessoria de 

Comunicação Integrada; 

 Flávia Rios Costa, lotada na Assessoria de Planejamento e Gestão 

da Estratégia; 

 Isabella Maria Oliveira Morato, lotada na Secretaria Geral da Mesa; 

 Karla Jaqueline Martins Lima, lotada no Núcleo de Protocolo; 

 Marina Dutra do Nascimento, lotada na Auditoria Interna e 

Controladoria; 

 Ricardo de Freitas Frateschi Júnior, lotado no Núcleo de Compras e 

Contratos; 

 Sara Ricardo Brazão de Lima, lotada no Gabinete da Presidência; 

 Vinicius Dias Jordão, lotado na Gerência do Centro de Serviços 

Compartilhados. 

 

- Melhoria dos processos da atividade de cadastro, tramitação interna e 

expedição de documentos, o que resultou no aprimoramento do tratamento de 

documentos convencionais e digitais do Conselho. 

- A necessidade de um Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em conjunto 

com a parte técnica do CSC, foi avaliada, concluindo-se pela inviabilidade 

técnica da plataforma proposta.  O CSC passou a realizar um levantamento 

das necessidades do CAU, como um todo, no que diz respeito à tramitação de 

informações documentais (protocolo, expedição e acervo).  

- Foram adquiridas 100 possibilidades de acesso a assinatura, com validade 

jurídica, que garante proteção a operações eletrônicas - Certificação Digital, 

destinas aos servidores e gestores do CAU/BR. Foram emitidas 11 

certificações (entre gestores e empregados). 

 

V. Serviços Gerais: 

- Realização de licitações garantindo a prestação dos serviços, como: 

manutenção predial; serviços de motorista e copeira; limpeza e conservação 

das salas, dos aparelhos de ar condicionado e do carpete das dependências 

da sede do CAU/BR. 
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- Integração do Sistema de Almoxarifado da Implanta (SIALM) com o 

Sistema de Contabilidade (SISCON.NET), com o objetivo de automatizar as 

solicitações de materiais diretamente pelas áreas.  

VI. Eventos, Passagens e Diárias: 

- Realização de licitações para locação de locais para reuniões do 

Conselho. 

- Realização de 49 eventos, entre plenárias, seminários, encontros, 

treinamentos, reuniões, palestras e entre outros. 

- Emitidas 2.274 passagens e enviados 2.223 planos de voo para atender às 

necessidades do Conselho. 

- Elaboração e disponibilização no Portal da Transparência do CAU/BR, 

relatórios sobre a efetivação mensal de diárias e passagens. 

- Implantação do Sistema de Passagens e Diárias (SISPAD), ainda restrito 

ao Núcleo de Eventos e Passagens, com previsão de ampliação para 

utilização dos conselheiros e colaboradores do CAU/BR, no exercício de 

2016. 

3.13 GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

A Gerência de Orçamento e Finanças tem por finalidade analisar, acompanhar e 

controlar os recursos financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/BR, 

conforme orientações estabelecidas pelo CAU/BR. 

As iniciativas estratégicas propostas na linha de atuação Gerência de Orçamento 

e Finanças estão contempladas em 2 projetos e 4 atividades, destinadas ao atingimento 

dos objetivos estratégicos “Ter sistemas de informação e infraestrutura que 

viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”; 

“Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e 

Urbanistas e a Sociedade”; “Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores”; e “Assegurar a sustentabilidade financeira”. 

Os recursos destinados à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2015, 

totalizaram R$ 3.658.778,00. Nesse valor estão contemplados recursos para: (i) 

programação das atividades da unidade – R$ 2.158.288,00; (ii) aportes ao Fundo de 

Apoio Financeiro aos CAU/UF - R$ 904.338,00; (iii) Reserva de Contingência - R$ 

468.000,00; e (iv) aportes ao fundo de reserva do CSC - R$ 128.151,00, forma do Plano 
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de Ação e Orçamento aprovado para o exercício (2ª Reprogramação) e da transposição 

de recursos durante o processo de execução.  

As realizações no exercício totalizaram R$ 2.802.590,00, que correspondem a 

78,5% de execução do total previsto. A execução das iniciativas estratégicas inerentes à 

operação da unidade, envolveu recursos no montante de R$ 1.770.101,00, ou 82% do 

previsto. Os recursos aportados ao Fundo de Apoio e ao Fundo de Reserva do CSC 

foram na totalidade dos previstos, respectivamente R$ 904.338,00 e R$ 128.151,00. A 

Reserva de Contingência, no valor de R$ 468.000,00, não teve aplicação no incremento 

de metas inicialmente previstas e/ou criação de novo projeto/atividade. Esses resultados 

demonstram que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de 

atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Implanta Informática: implementação de 09 módulos 

administrativos/financeiros no CAU; criação do módulo de acompanhamento 

da Prestação de Contas Trimestral dos CAU/UF ao CAU/BR. Esse tema foi 

apresentado no II Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do CAU e 

encontra-se em fase final de testes, com previsão de implantação em 2016; 

criação, em parceria com a Assessoria de Comunicação Integrada, do Portal 

da Transparência do CAU/BR, que tem com objetivo permitir ao cidadão o 

acesso transparente e integral a informações diversas sobre o CAU. A 

previsão do Portal estar plenamente implantado no site do CAU/BR, é nos 

primeiros meses de 2016. 

II. Acompanhamento da estruturação contábil dos CAU/UF: o setor de 

contabilidade do CAU/BR e a assessoria contábil realizaram o 

acompanhamento dos relatórios contábeis de todos os CAU/UF, na 

periodicidade trimestral. 

III. Análise e estruturação do processo de devolução de valores indevidos – 

participação na elaboração da Resolução nº 106 que regulamenta os 

ressarcimentos a serem concedidos aos profissionais arquitetos e urbanistas 

e às pessoas jurídicas de valores pagos indevidamente aos CAU/UF, e ainda 

das devoluções do CAU/BR aos CAU/UF de sua cota parte. 

IV. Auxílio na implantação da resolução que normatiza os principais processos de 

Prestação de Contas - participação na elaboração da Resolução nº 101 que 
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dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de 

contas a serem adotados pelo CAU/BR e CAU/UF. 

V. Estruturação dos Relatórios de Arrecadação -  solicitação do desenvolvimento 

de uma ferramenta no SICCAU, com o acompanhamento dos colaboradores 

da Gerência de Orçamento e Finanças. 

VI. Reuniões com os representantes do Banco do Brasil, visando à redução das 

tarifas bancárias e implementação de outros processos de interesse do 

Conselho. 

VII. Apoio os CAU/UF na manutenção e desenvolvimento de suas atividades, em 

prol da arquitetura e urbanismo, como o Fundo de Apoio aos CAU/UF, que 

tem como objetivo dotar os CAU/UF, classificados como CAU Básicos, de 

condições para desenvolver suas atividades em prol dos profissionais e da 

arquitetura e urbanismo local.  

VIII. Realização do 2º Encontro de Contadores e Gestores Financeiros do Sistema 

CAU, ocorrido em Brasília nos dias 25 a 27 de novembro. O encontro 

objetivou ao alinhamento e aprimoramento das boas práticas de acordo com 

os padrões do CAU/BR, Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas 

da União. Foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos: o treinamento 

dos módulos de compras e licitação; o Portal da Transparência; apresentação 

do modelo de centro de custos do CAU/BR e do CAU/SP; o processo de 

ressarcimento; apresentação do programa do Gespública; e apresentação da 

proposta de padronização das Receitas Nacionais. O resultado foi 

considerado amplamente satisfatório, conforme avaliação do evento pelos 

participantes. 

IX. Capacitação da equipe de colaboradores no curso de informática (Pacote 

Office); participação no Workshop de Design de Serviço e no 47º Curso Sobre 

Retenção na Fonte de Tributos.  

 

 

http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/resolucao_101.pdf
http://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/resolucao_101.pdf
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4. INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

4.1 REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

Pelos meios de comunicação criados pelo CAU/BR para disseminar as ações e 

práticas que evidenciam os esforços da entidade, no que concerne às ações em prol do 

desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo; à gestão da 

informação, e a divulgação da imagem da instituição junto ao público-alvo e à sociedade 

em geral, menciona-se3: 

I. 147ª Reunião do Conselho Superior do Instituto dos Arquitetos do Brasil (COSU-
IAB) 

 
O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) realizou em 

Campo Grande/MT, entre os dias 21 a 24 de janeiro, a 147ª 

Reunião do Conselho Superior do Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (COSU-IAB) cujo o foco principal foi a organização do 

Congresso da União Internacional dos Arquitetos (UIA) de 2020, 

o RIO 2020. 

Foram discutidas as regras de premiações da entidade 

para estudantes e profissionais da área. Foi apresentada uma proposta de revisão e a 

simplificação do regulamento de concursos do IAB, bem como a criação de uma 

comissão de concursos permanente para acompanhar as competições organizadas pelos 

departamentos estaduais do IAB. Para Haroldo Pinheiro, presidente do CAU/BR e 

conselheiro vitalício do IAB, “a instituição da comissão é um passo importante nesse 

caminho”.  

Nesse evento foi realizada uma homenagem póstuma ao arquiteto e urbanista 

Miguel Pereira. 

 

 

 

 

                                                           
3 Fonte: Site do CAU/BR 
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Fonte: CAU/BR 

II. Acordo Marco sobre Exercício Profissional Temporário 

 
A Comissão de Integração de Agrimensura, 

Agronomia, Arquitetura e Engenharia para o Mercosul 

(CIAM), em Montevidéu dia 21 de março, aprovou o 

Acordo Marco sobre Exercício Profissional 

Temporário, que prevê a realização de acordos 

bilaterais entre as entidades oficiais que disciplinam o 

exercício profissional nos países membros, a serem 

firmados com a finalidade de assegurar a plena 

vigência em todo o território nacional do Acordo Marco e a harmonização das legislações 

vigentes para permitir a sua aplicação. Os conselheiros Fernando Diniz Moreira, José 

Roberto Geraldine Junior e Anderson Fioreti de Menezes participaram da 39ª plenária da 

CIAM que aprovou o acordo.  

 

III. IV Fórum do CIALP 

 

A cidade de Goa, na Índia, sediou IV Fórum realizado 

pelo CIALP (Conselho Internacional dos Arquitetos de 

Língua Portuguesa) em parceria com o Indian Institute of 

Architects (IIA), nos dias 17 e 19 de abril, sob o lema “A 

caminho do Rio 2020: Todos os Mundos. Um Só Mundo” e 

com o tema “ Perspectivas para a Cidade e a Habitação nos 

países e territórios de língua portuguesa”. Esse tema foi 

desdobrado em duas sessões, a primeira sessão abordou 

os “Desafios da Cidade” e, a segunda, os “Desafios da Habitação”. O fórum marcou o 

início dos eventos preparatória do 27º Congresso da União Internacional dos Arquitetos 

(UIA), que acontecerá no Rio de Janeiro em 2020. 

O CAU/BR foi representado no encontro pelo presidente, o arquiteto Haroldo 

Pinheiro, que apresentou a experiência brasileira na área de habitação para população 

de extrema pobreza.  

 

 

 

 

Fonte: CAU/BR 
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IV. CAU/BR realiza o III Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo 

O III Seminário de Arquitetura e Urbanismo 

realizado pelo CAU/BR, nos dias 9 e 10 de julho, em 

Brasília, reuniu parlamentares, arquitetos e urbanistas de 

todo o Brasil para discutir os projetos que afetam a 

profissão em tramitação no Congresso Nacional. 

No primeiro dia do seminário foi realizada uma 

audiência pública da Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para propor a oficialização 

de 15 de dezembro com Dia Nacional do Arquiteto e Urbanismo. 

Também ocorreram três mesas-redondas que debateram sobres os temas: 

Estatuto da Cidade e Estatuto da Metrópole: expectativas e realidade; A Lei de Licitações 

e a Construção das Cidades; e Corrupção entre Particulares e Reserva Técnica.  

Os participantes foram divididos em três grupos de trabalho: Desenvolvimento 

Urbano; Prática Profissional; e Educação, Ensino e Formação. As conclusões serão 

utilizadas como fonte de informações pelo Conselho para que possa se posicionar e 

formular futuras estratégias de ação junto aos parlamentares sobre temas de interesse da 

sociedade relacionadas a Arquitetura e Urbanismo. O Seminário aprovou recomendações 

para 29 projetos de lei. 

 

V. Fórum Internacional de Arquitetura e Urbanismo - FIAU 

Realizado pelo Rio Academy, entre os dias 20 a 26 e julho, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM), o Fórum Internacional de Arquitetura e Urbanismo 

reuniu arquitetos, acadêmicos e profissionais de 

diversas áreas com o intuito de analisar, discutir, 

propor soluções para a cidade, a sociedade e a 

interação entre o ser humano e o seu contexto e 

propor alinhar a reflexão sobre a experiência e 

proposição efetiva de soluções arquitetônicas e urbanísticas para as cidades.  

Fonte:  Rio Academy 

Fonte: CAU/BR 



 

 110 / 113  

O tema central abordado foi “O futuro das grandes cidades em países 

emergentes” e cinco subtemas: Patrimônio arquitetônico; Mobilidade urbana; Urbanismo 

espontâneo/ Cidade informal; Soluções efêmeras e Desigualdade social.  

 

VI. Audiência pública sobre o Estatuto da Metrópole  

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da 

Câmara dos Deputados promoveu, no dia 19 de 

agosto, uma audiência pública sobre o Estatuto da 

Metrópole. Nesse evento foram debatidos os principais 

desafios de estados e municípios para adequarem 

suas regiões metropolitanas às diretrizes do Estatuto 

da Metrópole (Lei13.089/15) até o final de 2017.  

O Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, defendeu a criação de Institutos de 

Planejamento metropolitanos, segundo ele “hoje, na falta dessas estruturas técnicas, o 

papel dos planejadores urbanos foi entregue aos empreiteiros. Essa infeliz rendição levou 

à construção, por exemplo, de núcleos habitacionais do Minha Casa Minha Vida sem 

infraestrutura, longe do tecido urbano. Nunca antes no país investimos tanto, de forma 

concentrada, em habitação. Mas investimos errado, pois esse dinheiro poderia ser 

empregado também na criação de melhores condições para nossas cidades”. 

 

VII.  27º Congresso da Abrasel realiza uma Mesa redonda - "Urbanismo, 

Empreendedorismo E Qualidade De Vida" 

O 27º Congresso da Abrasel (Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes), realizado, em 

Brasília, nos dias 11 a 13 de agosto, promoveu uma 

mesa redonda com o tema “Urbanismo, 

Empreendedorismo e Qualidade de Vida” com a 

participação do Presidente do CAU/BB, Haroldo 

Pinheiro, o Prefeito da cidade de São Paulo, Fernando 

Haddad e Matthew Shirts, Coordenador do Planeta Sustentável.  

Fonte: CAU/BR 

Fonte: Congresso Abrasel 
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O Presidente do CAU/BR abordou a necessidade de maiores investimentos em 

infraestrutura e mobilidade urbana para que as cidades do País evoluam e possam 

oferecer um ambiente melhor para os empresários e consumidores. Argumentou: “é 

preciso resgatar ou corrigir os espaços urbanos que nossas cidades desprezaram, nas 

últimas décadas, em decorrência do rápido crescimento urbano do país”. 

 

VIII. Pesquisa CAU/BR e DATAFOLHA. Arquitetura e Urbanismo no Brasil 

O CAU/BR e o Instituto DataFolha realizaram a 

pesquisa, no período de 9 a 12 de junho, em cinco 

regiões do país, para traçar um panorama abrangente 

sobre o que a população brasileira pensa sobre o tema 

“Arquitetura e Urbanismo”. 

A pesquisa CAU/BR-Datafolha investigou uma 

série de pontos relevantes como: a imagem dos 

arquitetos e urbanistas junto à sociedade brasileira; as 

principais preocupações e problemas dos brasileiros na hora de construir ou reformar; a 

visão do planejamento e a organização das cidades; e a importância da Arquitetura e do 

Urbanismo na vida das pessoas. 

Os resultados dessa pesquisa apontaram informações relevantes que deverão 

subsidiar futuras estratégias do CAU, entre elas: menos de 15% utilizaram os serviços de 

um arquiteto ou engenheiro na obra; aqueles que contrataram arquitetos e urbanistas 

para auxiliar na obra, há um índice de satisfação de 78%; um entre dez brasileiros 

economicamente ativos declara conhecer o CAU.  

Na avaliação do presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, “podemos enxergar 

com mais precisão a real situação da nossa profissão e agir com maior eficiência para 

corrigir visões equivocadas ou parciais e buscar a universalização do acesso à 

Arquitetura e Urbanismo, em benefício da própria profissão e da sociedade que espera e 

precisa de seus bons serviços”.  

 

 

Fonte: CAU/BR 
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IX. Delegação do IAB assina em Paris contrato para realização do UIA 2020 Rio 

Com a participação de Esa Mohamed, presidente 

da União Internacional dos Arquitetos (UIA) e Sérgio 

Magalhães, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil 

(IAB), o contrato da 27º Congresso Mundial da UIA 2020 foi 

assinado no dia 13 de fevereiro, em Paris. O apoio dado ao 

evento pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) foi destacado na cerimônia.  

Estavam presentes na assinatura do contrato, os ex-

presidentes da UIA Albert Dubler, Rod Hackney e Vassilis Sgoutas, o secretário geral 

Thomas Vonier, a arquiteta suplente do conselheiro do IAB na UIA, Nadia Somekh, e o 

presidente do IAB-RJ, Pedro da Luz Moreira. 

Para o presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, a Rio 2020 criará uma 

oportunidade única para reflexões sobre os problemas e encaminhamento de soluções 

para nossas cidades nos próximos seis anos, com as discussões prévias ao Congresso e 

os demais eventos das entidades de Arquitetura e Urbanismo que serão realizados até 

2020. 

 

X. CAU/BR assina acordo com escritório de projetos da ONU 

O presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, 

e a gerente do Centro de Projetos no Brasil da 

ONU, Suelma Rosa dos Santos, assinaram um 

acordo para cooperação na defesa de boas práticas 

nas contratações de obras públicas, entre elas a 

elaboração do projeto completo antes das 

licitações. A cerimônia ocorreu durante a 43ª 

Plenária do CAU/BR, em Brasília nos dias 25 e 26 

de junho. 

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops) é o organismo 

operacional da ONU que presta serviços de gestão de projetos, contratações públicas e 

infraestrutura física a diversos governos.  

Foto: Vinicius Fernandes – CAU/BR 

Fonte: CAU/BR 



 

 113 / 113  

A aproximação com o CAU/BR, na visão de Suelma Rosa dos Santos, permitirá a 

participação de arquitetos e urbanistas brasileiros em tais programas, além do 

desenvolvimento de novas ações do UNOPS e apoio mútuo em debates como a revisão 

da Lei de Licitações, a favor do projeto completo. 

 

XI. Seminário de concursos públicos de projetos arquitetônicos 

Realizado em São Paulo, no dia 16 de 

outubro, o Seminário Internacional Concursos 

Públicos para Contratação de Projetos de Arquitetura 

e Urbanismo. O evento apresentou relatos de 

experiências mundiais sobre concursos de projetos de 

obras e planos públicos e reflexões sobre os aspectos jurídicos e de organização dessa 

modalidade de licitação.  

O presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, entende que o “concurso pode ser 

organizado num curto espaço de tempo, sem atrasar a licitação da obra. Essa forma de 

licitação estimula ainda a criatividade dos profissionais e o desenvolvimento tecnológico 

do país e permite que o licitante conheça previamente aquilo que será construído”. 

 

XII. 40ª Plenária Internacional da Comissão de Integração da Agrimensura, 

Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia no Mercosul (Ciam) 

Realizada em Brasília, no dia 13 de 

novembro, a plenária reuniu, além do Brasil, 

representantes, do Paraguai, Uruguai e Argentina e 

tinha como destaque da pauta a entrega do 

documento da Ciam ao Mercosul, referente ao 

mecanismo para o exercício profissional 

temporário, entre os países-membros. O 

documento prevê também requisitos mínimos para acordos bilaterais. Representando o 

CAU estava arquiteto e 1º vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU-BR), Anderson Fioreti de Menezes. 
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Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade 

Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 

Alcançada

Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de RRT por mês por profissional ativo (CAU/BR)

número total de RRT 

registrados por mês 

 ________________________________

número total de 
profissionais ativos no Estado

trimestral 31/12/2015                        6                        7 

Superou a meta em 16,7% 

do previsto. Dados de 

posição Brasil.

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 
difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Fórmula Periodicidade 
Data da última 
medição

Meta Prevista 
Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios CAU/BR)

valor orçamentário destinado 

a patrocínios 
            ____________________________      x 100

orçamento total

(valor do ano)

trimestral 31/12/2015 2% 2%
A meta foi alcançada, 

conforme o previsto.

Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios 

(CAU/BR)

valor orçamentário 

investido (executado) em patrocínios

            ____________________________      x 100

valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

trimestral 31/12/2015 100% 99%
A meta foi praticamente 

alcançada.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

Fórmula Periodicidade 
Data da última 
medição

Meta Prevista 
Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o 

desempenho 

Acessos à página do CAU UF (BR)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes 

únicos) a página do CAU

(acumulado no ano)

trimestral 31/12/2015                       -   1.065.315
Acessos no período de abril 
a dezembro de 2015.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade 
Data da última 
medição

Meta Prevista 
Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o 

desempenho 

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU/BR)

número de processos éticos  

concluídos em um ano

         ____________________________ x 100
 número total de processos 

éticos

(valor do ano)

anual 31/12/2015 25% 61%
A meta foi superada em 36 

pp.

7- INDICADORES DE RESULTADO
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Compensações

0

4818471.35

1124055.08

2574268.93

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

3287282.46

18641670.12

9813963.76

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

15405636.71

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015



CAU - BRCAU - BRCAU - BR



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31  DE 
DEZEMBRO DE 2015, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA NISMO DO 
BRASIL - CAU BR 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR, criado pela Lei nº 
12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da 
profissão do arquiteto e urbanista. 

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e 
funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização, 
estabelecidos no Regimento Geral, Resolução CAU BR nº 033/2012. 

 

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil – CAU BR, foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no 
processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de 
contabilidade. 
 

 
3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 
3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL  

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e 
patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR, 
representando, portanto, uma posição estática.  

 
3.2 – ATIVO CIRCULANTE 

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como 
circulante.  



a) Disponível 

  Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam 
recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não 
haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/15 no valor de R$ 
15.322.243,26 (quinze milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e 
três reais e vinte e seis centavos), se apresentam da seguinte forma: 

a.1) Bancos c/ Movimento 

 O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 4.716,55 (quatro mil, 
setecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 
pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações 
bancárias e dos extratos bancários. 

a.2) Bancos c/ Vinculada 

 O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 76.943,13 (setenta e 
seis mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos), 
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações 
bancárias e dos extratos bancários. 

a.3) Bancos c/ Aplicações Financeiras 

 O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 15.239.441,23 
(quinze milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta 
e um reais e vinte e três centavos), conforme pode ser comprovado 
através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos 
bancários. 

a.4) Disponível em Moeda Estrangeira 

 O saldo disponível em 31/12/15 é no valor U$ 338,00 (trezentos e trinta 
e oito dólares americanos), conforme pode ser comprovado em 
espécie. Pela taxa de câmbio aplicada na data de compra da moeda, 
3,38 R$/U$, registra-se R$ 1.142,35 (um mil, cento e quarenta e dois 
reais e trinta e cinco centavos) no saldo contábil.  
 

b) Créditos a Receber 
 
b.1) Devedores da Entidade   
 

 Registra o valor a receber de R$ 51.995,65 (cinquenta e um mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 
conforme demonstramos: 



1) Pinheiro Imóveis e Negócios Imobiliários Ltda - Caução – R$ 
6.250,00 
 
O valor de R$ 31.750,00 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta 
reais), inscrito em Devedores da Entidade em nome de Rodolfo 
Rodrigues de Oliveira refere-se à caução, proveniente de aluguel. 
 
 

2) Adiantamento de Férias – janeiro de 2016 
 
O valor de R$ 20.245,65 (vinte mil, duzentos e quarenta e cinco 
reais e sessenta e cinco centavos), refere-se aos adiantamentos de 
férias concedidos aos empregados no mês de dezembro de 2015.  

 
c) Estoque – Almoxarifado 

 
 O estoque do material de consumo registrado em 31/12/15 é no valor 

de R$ 31.397,80 (trinta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e 
oitenta centavos). Os valores são registrados e controlados pelo 
módulo informatizado Sialm.Net. 

 
3.3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE  

O Ativo não circulante é composto pelo Imobilizado e valores a receber de longo 
prazo.  

3.3.1 – CRÉDITOS A RECEBER 

3.3.1.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS  

 Registra o valor a receber de R$ 5.382.415,76 (cinco milhões, 
trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e 
seis centavos), referente a: 
 
a) CREA – MG – Débito referente a reconhecimento de valores a 

receber do CREA/MG, relativo a parte do repasse de 90% de 
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. 
Processo Judicial nº 74118-73.2015.4.01.34.00, ação ordinária. (R$ 
2.079.491,45 – valor final atualizado na data de inscrição) 

b) CREA – MT – Débito referente a reconhecimento de valores a 
receber do CREA/MT, relativo a parte do repasse de 90% de 
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. 
Processo Judicial nº 0025524-96.2012.4.01.3400, reconvenção. (R$ 
2.982.663,20 – valor final atualizado na data de inscrição) 



c) CREA – MA  – Débito referente a reconhecimento de valores a 
receber do CREA/MA, relativo a parte do repasse de 90% de 
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. 
Processo Judicial nº 74107-44.2014.4.01.3400, ação ordinária. (R$ 
320.261,11 – valor final atualizado na data de inscrição) 

 
 

3.3.2 IMOBILIZADO  

  Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição 
do Imobilizado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 31/12/2015 é 
de  R$ 2.153.888,12 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, 
oitocentos e oitenta e oito reais e doze centavos), composto da seguinte forma: 

 Móveis e Utensílios ................................... R$     637.942,60 
Máquinas e Equipamentos ........................ R$     168.157,58 
Instalações ................................................. R$       18.300,00 
Utensílios de Copa e Cozinha ................... R$   7.979,89 
Veículos .................................................... R$       58.906,57 
Equipamentos de Processamento de Dados.. R$  1.258.458,99 
Biblioteca .................................................. R$         4.142,49          
Total do Imobilizado .............................. . R$  2.153.888,12 
 

 Todos os bens imobilizados encontram-se registrados em sistema 
informatizado Sispat.Net.  
 
3.3.3 INTANGÍVEL 

Os bens intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. A composição 
do Intangível do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 31/12/2015 é de 
R$ 3.309.323,74 (três milhões, trezentos e nove mil reais e trezentos e vinte e três 
reais e setenta e quatro centavos), composto da seguinte forma: 

Sistemas de Informática - Softwares ............................ R$  3.309.323,74 
 
Todos dos bens intangíveis encontram-se registrados em sistema 

informatizado Sispat.Net.  
 

  



 A depreciação e amortização dos bens móveis e intangíveis foram calculadas 
pelo método linear, em função da estimativa de vida útil. As taxas anuais de 
depreciação e amortização são as seguintes: 
 

Bem Taxa 
Depreciação  

% 
Residual 

Móveis e Utensílios 10% 10% 
Máquinas e Equipamentos 20% 10% 
Instalações 10% 10% 
Utensílios de Copa e Cozinha 20% 10% 
Veículos 12,50% 10% 
Equipamentos de Processamento de Dados 20% 10% 
Biblioteca 10% 0% 
Obras de Arte 0% 0% 
Sistemas de Informática - Softwares 10% 10% 

 
  

Os valores de depreciação e Amortização registrados em 31/12/2015, estão 
assim discriminados: 
 

a) Saldo da Depreciação de Bens Móveis até  31/12/2015 ..... R$    
354.116,15 

b) Saldo da Amortização de Softwares até  31/12/2015 .......... R$    
677.547,71 

c) Total depreciado e amortizado até 31/12/2015 ... ............... R$ 
1.031.663,86 

 
A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de 

Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas 
internacionais de contabilidade. 
 
4. PASSIVO CIRCULANTE 

  O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como 
circulante, destacando-se as seguintes obrigações: 

 
a) Restos a Pagar Processado – 2016 

 
 O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado do 

Exercício de 2015 em 31/12/2015 é de R$ 253.529,08 (duzentos e 
cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e oito centavos). A 
escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº 4.320/64. 



 
b) Obrigações de Repartições a Outros Entes 

 
 O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de 

Repartições a Outros Entes em 31/12/2015 é de R$ 1.277.140,54 (um 
milhão, duzentos e setenta e sete mil, cento e quarenta reais e 
cinquenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma: 
 
a) Fundo de Apoio criado pelo CAU BR, conforme Resolução CAU BR 

nº 27 de 06/07/2012 e atualizada pela Resolução CAU BR nº 97 de 
5/12/2014 , nos termos previstos no art. 60 da Lei n° 12.378, de 31 
de dezembro de 2010, no valor de R$ 1.261.429,77. 

b) Refere-se a crédito do Fundo de Reserva do CSC no valor de R$ 
15.710,77. 

 
c) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 

 
Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2015, o 
valor de R$ 935.345,87 (novecentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta 
e cinco reais e oitenta e sete centavos), cuja composição é a seguinte: 
 
Férias ............................................................... R$   702.011,33 
INSS ................................................................ R$   157.068,91 
FGTS ............................................................... R$     67.670,87  
PIS s/ Folha de Pagamento ............................ R$       8.594,76 
Total de provisões em 31/12/2015 ............... R$    935.345,87 

Observação: 

a) O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de 
pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme 
manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 

b) O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício 
de 2013. 

 
d) Provisões para Ações Trabalhistas a Curto Prazo 

 
Está registrado pelo valor de R$ 16.048,92 (dezesseis mil, quarenta e oito 
reais e noventa e dois centavos), as ações trabalhistas dos ex-empregados 
temporários Cícero Carlos Vieira de Souza e Jacqueline Correa de Oliveira, 
conforme ações trabalhistas 1200-20.2014.5.10.0011 e 
645.27.2014.5.10.0003 (valor de perda efetiva ou estimada).  



e) Provisões para Ações Cíveis a Curto Prazo 
 
Está registrado pelo valor de R$ 5.692,48 (cinco mil, seiscentos e noventa e 
dois reais e quarenta e oito centavos), sobre ação de cumprimento do fundo 
de apoio contra o CAU BR, ação ordinária 5013.169.15.2013.404.7000. (valor 
de perda efetiva ou estimada) 
 

f) Consignações 
 
O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 
31/12/2015,  é de R$ 9.568,91 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 
noventa e um centavos). As consignações refere-se a retenção de INSS, 
Tributos Federais, contribuição sindical e Sindecof oriundas de pagamento de 
serviços prestados a PF e PJ e retenção da folha de pagamento. 
 
 

g) Garantia – Caução 
 

 O valor de R$ 76.943,13 (setenta e seis mil, novecentos e quarenta e 
três reais e treze  centavos), refere-se a depósito de caução, efetuado 
pela empresa OAK Soluções e Equipamentos, realizado no mês de 
setembro de 2012 e pela empresa Audilink & Cia, previsto no contrato 
de prestação de serviços CAU/BR 
nº 3/2015. Capítulo 21 do Termo de Referência ( 5% do valor do 
contrato). 

  
 

5. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

5.1 – PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRA ZO 
 

Está registrado pelo valor de R$ 350.202,91 (trezentos e cinquenta mil, 
duzentos e dois reais e noventa e um centavos), as ações trabalhistas dos ex-
empregados Rosimar Lima Cunha, Gercileide Pereira da Silva e outros, Silvia 
Mayumi Nawa Nakamai e do empregado Emerson Charlley da Fonseca, 
conforme reclamações trabalhistas 000106-50.2015.5.10.0022, 4240-
61.2015.4.01.4100, 0001346-24.2015.10.0012 e 0001126.56.2015.5.10.002 
(valor de perda efetiva ou estimada). 

 
 

  



5.2  - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO 

Está registrado pelo valor de R$ 773.852,17 (setecentos e setenta e três mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), sobre diversões 
ações ordinárias. (valor de perda efetiva ou estimada) 

 

6. – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em 
decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 
2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil apresentou um Superávit 
Acumulado  no valor de R$ 21.521.276,46 (vinte e um milhões, quinhentos e vinte e 
um mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos). 

6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 

  O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 
4.320/64. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR apresentou 
no exercício de 2015 um Superávit Patrimonial  no valor de R$ 4.410.795,23 
(quatro milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e 
três centavos).  A composição do Superávit Patrimonial em 2015 foi a seguinte: 

a) Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) .................... R$  
36.262.597,68 

b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .................  (R$ 
31.851.802,45) 

c) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/15 .. ............... R$    
4.410.795,23 

 O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2015 foi realizado com base 
no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema 
patrimonial. 
 
 

7 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2015 foi um Superávit  de R$ 
160.031,72 (cento e sessenta mil, trinta e um reais e setenta e dois centavos), 
conforme demonstramos: 

a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/15 ............ R$ 
32.963.025,97 



b) (-) Crédito Empenhado Pago até 31/12/15 ........................       (R$ 
30.583.614,25) 

c) (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/15 . ........ R$   
2.379.411,72 

 
 
  
8 – RESULTADO FINANCEIRO 
 
 O Resultado Financeiro apurado em 31/12/15 é um Superávit  no valor de R$ 
12.747.974,33 (doze milhões, setecentos e quarenta e sete mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e trinta e três centavos), apurado no Balanço Patrimonial do 
mês de dezembro de 2015, conforme demonstramos: 

a) Saldo Disponível apurado em 31/12/15 ............................ R$  
15.322.243,26 

b) (-) Passivo Financeiro em 31/12/15 ................................... R$   
(2.574.268,93) 

c) (=) Superávit Financeiro em 31/12/15 ........... .................... R$  
12.747.974,33 
 

9 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC 
  De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume 
V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem 
o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um 
melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.  

  O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as 
movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.  

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de 
receita corrente e ingressos extra-orçamentários, dos desembolsos da despesa 
corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extra-
orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital. 
  
 A demonstração do Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrada: 

 
INGRESSOS 
 
Receita Corrente ..................................................    R$ 
32.963.025,97 
Ingressos Extra-Orçamentários ...........................     R$ 
49.260.546,76 



 
DESEMBOLSOS 
 
Despesa Corrente ...............................................   R$ 
30.583.614,25 
Restos a Pagar Não Processados ......................   R$  
1.059.708,75 
Desembolsos Extra-Orçamentários ...................   R$ 
51.688.465,51 
Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)   R$   
1.588.019,43 
 
Apuração do Fluxo de Caixa no Período ...........           (R$  
1.108.215,78) 

 
 Houve uma redução no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no 
exercício de 2015, em relação ao exercício de 2014 no valor de R$ 1.108.215,78 
(um milhão, cento e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos),  
correspondente a 6,74%. 

 

Brasília-DF, 11 de março de 2016. 

 

 
GUILHERME FERNANDES AMARAL                          ATA Contabilidade e 
Auditoria Ltda 
CRC DF nº 024125/O               CRC 
DF nº 485 
Contador CAU BR         Assessoria Contábil e Financeira do 
CAU BR 
 
 
 
 
 
 
RENATO DE MELO TEIXEIRA                         HAR OLDO PINHEIRO VILLAR DE 
QUEIROZ 
Gerente de Orçamento e Finanças         Presidente 
CAU BR 
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PROCESSO  

INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) REFERENTES AO EXERCÍCIO 

DE 2015. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-06/2016 

Aprova a prestação de contas do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) referente ao Exercício de 2015, e 

dá outras providências.  

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU/BR, no 

uso das competências previstas no art. 28, incisos II, III e XI da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, e nos artigos 2°, inciso VI, 3°, incisos V, VI, XV e XVII, e 9°, incisos III, XIX, XX do 

Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 6 de setembro de 2012, reunido 

ordinariamente em Brasília-DF, no dia 19 de maio de 2016, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando os prazos determinados para apresentação dos documentos necessários à análise da 

prestação de contas; 

 

Considerando que as análises foram consubstanciadas no Parecer de Auditoria Interna sobre o 

processo de prestação de contas 2015 do CAU/BR emitido pela respectiva área técnica do CAU/BR; 

Considerando o parecer da Auditoria Interna do CAU/BR o qual formou opinião pela regularidade do 

processo de prestação de contas do CAU/BR, levando em conta os seguintes aspectos: 

1. A Prestação de Contas foi elaborada de acordo com a Resolução CAU/BR nº 101, de 27 de 

março de 2015, constituindo na íntegra o Relatório de Gestão a ser encaminhado para o 

Tribunal de Contas da União, nos termos da Decisão Normativa nº 146/2015; e 

 

2. As Demonstrações Contábeis foram auditadas pelos Auditores Independentes, que emitiu 

relatório com ressalvas. 

 

Considerando a manifestação técnica do Parecer da Auditoria Interna do CAU/BR sobre o processo de 

prestação de contas do CAU/BR relativas ao exercício de 2015; 

Considerando a Deliberação nº 12/2016 - CPFi - CAU/BR, a qual recomenda ao Plenário do CAU/BR 

a aprovação do processo de prestação de contas do CAU/BR relativas ao exercício de 2015 como 

REGULAR. 

DELIBEROU:  

1. Observar as ressalvas da assessoria de Planejamento, relativas às aplicações nos percentuais 

mínimos estabelecidos pelas Diretrizes para capacitação de funcionários; 
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2. Aprovar, na forma do anexo a esta Deliberação Plenária, a Prestação de Contas do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) referente ao Exercício de 2015, como 

REGULAR; 

 

3. Encaminhar a referida aprovação e o Relatório de Gestão para análise do Tribunal de Contas 

da União, nos termos da Decisão Normativa nº 146/2015; 

 

4. Essa Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Com 25 votos favoráveis dos conselheiros Clênio Plauto Faria (AC), Heitor Antônio Maia da Silva 

Dores (AL), Claudemir José Andrade (AM), Oscarito A. do Nascimento (AP), Hugo Seguchi (BA), 

Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE), Anderson Fioreti de Menezes (ES), Maria Eliana Jubé Ribeiro 

(GO), Maria Laís da Cunha Pereira (MA), Maria Elisa Baptista (MG), Celso Costa (MS), Luciano 

Narezi De Brito (MT), Wellington de Souza Veloso (PA), Hélio Cavalcanti da Costa Lima (PB), 

Sanderland Coelho Ribeiro (PI), Manoel de Oliveira Filho (PR), Luiz Fernando Donadio Janot (RJ), 

Fernando José de Medeiros Costa (RN), Roseana De Almeida Vasconcelos (RO), Luiz Afonso Maciel 

de Melo (RR), Gislaine Vargas Saibro (RS), Ronaldo de Lima (SC), Marcelo Augusto Costa Maciel 

(SE), Renato Luiz Martins Nunes (SP), Luis Hildebrando Ferreira Paz (TO) e José Roberto Geraldine 

Júnior (IES); e 02 ausências dos conselheiros Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO) e Fernando Diniz 

Moreira (PE). 

 

Brasília, 19 de maio de 2016. 

 

 

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ 

Presidente do CAU/BR 
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54ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR 
 

Folha de Votação 

UF Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência 

AC Clênio Plauto de Souza Farias  X    

AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    

AM Claudemir José Andrade X    

AP Oscarito A. do Nascimento X    

BA Hugo Seguchi X    

CE Napoleão Ferreira da Silva Neto  X    

DF Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz  - - - - 

ES Anderson Fioreti de Menezes X    

GO Maria Eliana Jubé Ribeiro    X 

MA Maria Laís da Cunha Pereira X    

MG Maria Elisa Baptista X    

MS Celso Costa X    

MT Luciano Narezi De Brito X    

PA Wellington de Souza Veloso    X    

PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima  X    

PE Fernando Diniz Moreira     X 

PI Sanderland Coelho Ribeiro X    

PR Manoel de Oliveira Filho X    

RJ Luiz Fernando Donadio Janot X    

RN Fernando José de Medeiros Costa X    

RO Roseana de Almeida Vasconcelos X    

RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    

RS Gislaine Vargas Saibro X    

SC Ronaldo de Lima  X    

SE Marcelo Augusto Costa Maciel X    

SP Renato Luiz Martins Nunes X    

TO Luis Hildebrando Ferreira Paz X    

IES José Roberto Geraldine Júnior  X    
 

Histórico da votação: 

 

Sessão Plenária nº: 54ª Plenária Ordinária                                                                   Data: 19/05/2016 

 

Matéria em votação: 6.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a prestação de contas do 

CAU/BR, referente ao exercício de 2015 (Relatório de Gestão do TCU).  

 

Resultado da votação: Aprovar (25) Não aprovar (00) Abstenção (00)  Ausências (02) Total (27)  

 

Ocorrências:______________________________________________________________________ 

 

Secretário da Sessão:                                         Presidente da Sessão: 
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 

PARECER DA AUDITORIA INTERNA Nº 01/2016 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/BR DE 2015 

 

À 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR instruiu o processo de 

Prestação de Contas/Relatório de Gestão TCU referente ao exercício de 2015 

segundo as diretrizes estipuladas e em consonância com as normas do Tribunal de 

Contas da União. 

O presente Parecer é exigido e regulamentado pelos artigos 10, da Resolução 

CAU/BR nº 101/2015 e 6º, I, da Decisão Normativa TCU nº 146/2015, e contempla a 

síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião, levados em 

consideração, também, os posicionamentos das suas instâncias deliberativas e 

assessoria contábil, e os apontamentos relevantes porventura existentes e parecer 

conclusivo da Auditoria Independente. 

 

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

2.1 Execução orçamentária 2015 – O orçamento do CAU/BR importou em R$ 

46.435.159,00, demonstrando a seguinte execução: 

Especificação Orçado Realizado 
Realizado/

Orçado 
Rubrica/ 
Grupo 

RECEITA 46.435.159,00 32.963.025,97 1 
100,00% 

Receita Corrente 34.824.043,00 32.963.025,97 94,66% 100,00% 

Cota Parte
1 25.724.623,00 23.911.975,05 92,95% 72,54% 

Expedições de Carteiras 623.349,00 576.687,46 92,51% 1,75% 

Receitas Financeiras 2.112.814,00 2.090.605,98 98,95% 6,34% 

Restituições Postagem Carteiras e outras 150.000,00 164.439,16 109,63% 0,50% 

Ressarcimento de Compartilhamento CSC 6.213.257,00 6.219.318,32 100,10% 18,87% 

Receita de Capital 11.611.116,00 3 3 3 

Superávit Financeiro Exercício Anterior 11.611.116,00 3 3 3 

1 Conforme o artigo 30, inciso I, da Lei nº 12.378/2010, constituem os recursos do CAU/BR, 

dentre outras receitas próprias, a cota parte de 20% da arrecadação dos CAU/UF de 
anuidades, contribuições, multas, taxas e tarifas de serviços. Tal repasse à conta bancária do 
CAU/BR ocorre de forma automática no ato da arrecadação (boletos), mediante convênio de 
cobrança compartilhada com a instituição bancária. 

2 
O superávit anterior não se trata de receita, incorporando o grupo apenas para o equilíbrio 

orçamentário. 
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Especificação Orçado Realizado 
Realizado/

Orçado 
Rubrica/ 
Grupo 

DESPESA 46.435.159,00 32.119.365,50 69,17% 100,00% 

Despesa Corrente 34.823.043,00 30.030.188,13 86,24% 93,50% 

Pessoal e Encargos 13.899.408,16 12.596.745,75 90,63% 39,22% 

Material de Consumo 107.723,87 79.704,36 73,99% 0,25% 

Serviços de Terceiros 18.039.173,57 14.777.901,68 81,92% 46,01% 

Taxas Bancárias e Outras 564.485,87 455.738,81 80,74% 1,42% 

Despesas de Exercícios Anteriores 18.117,03 18.117,03 100,00% 0,06% 

Fundo de Apoio 904.338,00 904.338,00 100,00% 2,82% 

Convênios de Patrocínio 1.161.646,00 1.069.492,00 92,07% 3,33% 

Fundo de Reserva CSC 128.150,50 128.150,50 100,00% 0,40% 

Despesa de Capital 11.144.116,00 2.089.177,37 18,75% 6,50% 

Equipamentos e Materiais Permanentes 3.753.116,00 2.089.177,37 55,67% 6,50% 

Aquisições de Imóveis 7.391.000,00 0,00 0,00% 0,00% 

Superávit orçamentário 843.660,47   

2.1.1 Ressarcimento de Compartilhamento CSC – R$ 6.219.318,32 – Tratam-se de 

despesas realizadas pelo CAU/BR relativas ao Centro de Serviços Compartilhados 

(CSC-CAU) na área de Tecnologia da Informação, ressarcidas pelos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) nas proporções 

previstas pelo artigo 9º, da Resolução CAU/BR nº 92/2014. Tais ressarcimentos 

representaram 18,87% da receita total do CAU/BR. 

2.1.2 Superávit Financeiro Exercício Anterior – R$ 11.611.116,00 – A utilização deste 

superávit para o equilíbrio orçamentário encontra-se prevista no artigo 43, § 1º, I, da lei 

nº 4.320/64, representados pela diferença entre os totais do Ativo Circulante e do 

Passivo Circulante ao final do exercício anterior, de 2014 (§ 2º do artigo citado), o qual 

importava em R$ 13.823.198,77. A previsão de utilização do referido superávit foi 

aportada a Despesas de Capital, em conformidade ao item 3.5 das Diretrizes 

Orçamentárias do CAU para 2015. 

2.1.3 Despesas com pessoal e encargos – R$ 12.596.745,75 – Corresponderam a 

39,22% da despesa total. Com relação ao cumprimento do item 3.5 das diretrizes 

orçamentárias estipuladas pelo CAU/BR para 2015, o referido montante, deduzidas as 

despesas com diárias a funcionários (R$ 373.738,62) e com rescisões trabalhistas (R$ 

533.187,78), representou 35,46% da receita arrecadada, abaixo do limite de 55% 

previsto na diretriz. 

2.1.4 Despesa com Fundo de Apoio – R$ 904.338,00 – O Fundo de Apoio Financeiro aos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) 

tem formação prevista na Resolução CAU/BR nº 27/2012, consolidada pela Resolução 

CAU/BR nº 97/2014. O artigo 2º, § 1º, II, da referida Resolução, prevê aportes mensais 

por parte do CAU/BR e de cada CAU/UF, cujo montante despendido em 2015 pelo 

CAU/BR, de R$ 904.338,00, representou 2,82% da despesa total. 
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2.2 Execução orçamentária comparativa – Levando-se em consideração as principais 

naturezas de receita e de despesa, o CAU/BR apresentou o seguinte desempenho 

nos últimos três exercícios: 

Em R$ 

Especificação 2013 2014 2015 

RECEITA 22.841.597,06 28.553.501,01 32.963.025,97 

Receita Corrente 22.841.597,06 28.553.501,01 32.963.025,97 

Cota Parte 18.737.458,37 21.864.529,17 23.911.975,05 

Expedições de Carteiras 632.403,62 644.794,26 576.687,46 

Rendimentos de Aplicações 1.487.300,92 1.619.362,16 2.090.605,98 

Restituições Postagem Carteiras e outras 79.298,62 232.064,45 164.439,16 

Ressarcimentos CAU/UF Despesas CSC 1.905.135,53 4.192.750,97 6.219.318,32 

DESPESA 21.012.631,12 29.193.270,03 32.119.365,50 

Despesa Corrente 20.472.041,22 27.338.512,94 30.030.188,13 

Pessoal e Encargos 8.369.522,92 11.280.938,75 12.596.745,75 

Material de Consumo 59.173,87 96.672,96 79.704,36 

Serviços de Terceiros 10.436.210,64 13.382.048,96 14.777.901,68 

Taxas Bancárias e Outras 528.999,68 587.567,23 455.738,81 

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 18.117,03 

Fundo de Apoio 610.484,03 819.292,00 904.338,00 

Convênios de Patrocínio 467.650,00 1.171.993,04 1.069.492,00 

Fundo de Reserva CSC 0,00 0,00 128.150,50 

Despesa de Capital 540.589,90 1.854.757,09 2.089.177,37 

Equipamentos e Materiais Permanentes 540.589,90 1.854.757,09 2.089.177,37 

Superávit/Déficit 1.828.965,94 (639.769,02) 843.660,47 

 

2.2.1 Gráfico: Resultados orçamentários comparados 2013 – 2015 
 

 

2.3 Resultados financeiro e patrimonial (comparativos) – Levando-se em consideração 

os grupos de contas, o CAU/BR apresentou a seguinte estatística nos últimos três 

exercícios: 
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Em R$ 

Especificação 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ATIVO 21.232.102,95 21.928.952,58 25.219.600,47 

Ativo Circulante 18.699.814,76 18.641.670,12 15.405.636,71 

 Disponível 18.589.038,88 16.430.459,04 15.322.243,26 

 Realizável 110.775,88 2.190.261,63 51.995,65 

 Estoques 0,00 20.949,45 31.397,80 

Ativo Não-Circulante 2.532.288,19 3.287.282,46 9.813.963,76 

 Créditos a Longo Prazo (CREAs) 0,00 0,00 5.382.415,76 

 Imobilizado 2.532.288,19 985.338,35 1.799.771,97 

 Intangível 0,00 2.301.944,11 2.631.776,03 

PASSIVO 21.232.102,95 21.928.952,58 25.219.600,47 

Passivo Circulante 4.132.471,65 4.818.471,35 2.574.268,93 

 Fornecedores 1.278.877,34 2.800.312,86 253.529,08 

 Fundo de Apoio aos CAU/UF 1.988.298,57 1.151.077,09 1.277.140,54 

 Provisões Trabalhistas (Férias) 654.425,34 788.802,94 957.087,27 

 Demais obrigações 210.870,40 78.278,46 86.512,04 

Passivo Não-Circulante 0,00 0,00 1.124.055,08 

 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 1.124.055,08 

Patrimônio Líquido 17.099.631,30 17.110.481,23 21.521.276,46 

 Resultados Acumulados 17.099.631,30 17.110.481,23 21.521.276,46 

Superávit Financeiro 
Ativo Circulante menos 
Passivo Circulante 

14.567.343,11 13.823.198,77 12.831.367,78 

Superávit/Déficit Patrimonial 
Aumento/Redução do Patrimônio Líquido em 
relação ao exercício anterior 

(4.113.454,67) 10.849,93 4.410.795,23 

2.3.1 Gráfico: Resultados financeiros e patrimoniais comparados 2013 – 2015 

2.3.2 Análise destacada de saldos financeiros e patrimoniais em 31/12/2015 

2.3.2.1 Ativo Não-Circulante – Créditos a Longo Prazo (CREAs) – R$ 5.382.415,76 – 

Tratam-se de créditos junto a Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia 

originários de receitas recebidas pelos mesmos, pertencentes ao CAU/BR em função 

do desmembramento dos Arquitetos e Urbanistas daqueles Conselhos. Tais créditos 

encontram-se ajuizados, sem cogitação de sucumbência, com efetiva probabilidade de 

ganho integral dos valores, segundo “Relatório de Processos Judiciais do CAU/BR”, 

emitido por sua Assessoria Jurídica, cujos devedores são (valores atualizados em 

05/01/2016): 
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CREA/MA – R$    320.261,11 

CREA/MG – R$ 2.079.491,45 

CREA/MT – R$ 2.982.663,20 

        R$ 5.382.415,76 

2.3.2.2 Passivo Não-Circulante – Provisões a Longo Prazo – R$ 1.124.055,08 – Trata-se 

do montante de causas judiciais nas quais o CAU/BR figura com réu, com efetivas 

probabilidades de perdas, parciais ou totais, em percentuais estimados segundo 

“Relatório de Processos Judiciais do CAU/BR”, emitido por sua Assessoria Jurídica. 

Nota aos subitens 2.3.2.1 e 2.3.2.2 acima – Os critérios adotados para os 

reconhecimentos dos Ativos e dos Passivos Contingentes nestes subitens, seguem as 

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, 

especificamente as constantes dos itens 9.3 a 9.5 do Manual de Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público – MCASP – 6ª Edição, e constam das Notas Explicativas às 

Demonstrações Contábeis.   

 

3. PLANEJAMENTO 

A Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia do CAU/BR opinou 

favoravelmente à aprovação do Plano de Ação executado pelo CAU/BR no exercício 

de 2015, com a devida ressalva quanto ao não atingimento do limite mínimo em 

capacitação. Da síntese constante do referido parecer, destaca-se: 

a) Iniciativas estratégicas – efetividade ................. 77,0% 

b) Aplicação dos recursos previstos ...................... 69,2% 

3.1 Limites de aplicação dos recursos estratégicos 

 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução  (%) 

 Valor                    8.473.218                        7.991.023                      94,3 

 %  36,2% 37,0% 0,8%

 Valor                    2.629.116                        2.310.124                      87,9 

 %  11,2% 10,7% -0,5%

 Valor                    2.776.584                        2.772.866                      99,9 

 %  11,9% 12,8% 1,0%

 Valor                       752.056                           744.156                      98,9 

 %  3,2% 3,4%

 Valor                    4.289.704                        3.810.915                      88,8 

 %  18,3% 17,6% -0,7%

 Valor                       468.000                                       -                          -   

 %  2,0% 0,0% -2,0%

Atendimento (mínimo de 10 % do 

total da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do 

total da RAL)                                                                                             

Fiscalização (mínimo de 20 % do 

total da RAL)                                                                             

Patrocínio (máximo de 5% do total 

da RAL)                                                                                     

 LIMITES 

Três Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              
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 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução  (%) 

 Valor                      13.196.328                        11.689.820                                   88,6 

 %  37,9% 35,5% -2,4%

 Valor                            435.341                             162.962                                   37,4 

 %  3,3% 1,3% -2,0%

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% 

sobre as Receitas Correntes. Não considerar 

despesas decorrentes de rescisões 

contratuais)

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 

4%  do valor total das respectivas folhas de 

pagamento -salários, encargos e benefícios)                  

 

 

4. POSICIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR 

A empresa contratada pelo CAU/BR, responsável pela assessoria e análise contábeis 

junto ao CAU/BR e aos CAU/UF, ATA Contabilidade e Auditoria, concluiu, face a não 

constatação de falha na Prestação de Contas do CAU/BR relativo ao exercício de 

2015, que a mesma está em condições de ser aprovada pela Comissão de Finanças e 

pelo Plenário do CAU/BR. 

 

5. AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)  

As contas do CAU/BR relativas ao exercício de 2015 foram auditadas por empresa 

contratada, a BDO RCS Auditores Independentes, responsável por expressar opinião 

sobre as demonstrações contábeis desse Conselho, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

A auditoria, resumidamente, é procedida por amostragem de procedimentos e 

registros para obtenção de evidência a respeito dos valores divulgados nas 

demonstrações contábeis, visando a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

mesmas, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação, o 

auditor considera os controles internos relevantes, a adequação das práticas contábeis 

e a razoabilidade das estimativas contábeis para a elaboração e adequada 

apresentação daquelas demonstrações. 

O Relatório dos Auditores Independentes integrante da Prestação de Contas do 

CAU/BR expressa opinião que as Demonstrações Contábeis apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, exceto quanto às 

ressalvas a seguir transcritas. 
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“Reconhecimento contábil de ativos contingentes 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.3.1, a Entidade possui registrado 

em 31 de dezembro de 2015, no ativo não circulante, o montante de R$5.383 mil 

referente a valores a receber de determinados Conselhos Regionais de 

Engenharia (CREA/MG, CREA/MT, CREA/MA). Todavia, os referidos valores a 

receber encontram-se ajuizados, nesse contexto, são caracterizados como ativos 

contingentes e não deveriam ter sido reconhecidos contabilmente, conforme 

determina o pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pelo Conselho Federal de 

Contabilidade por meio da NBC TG 25 (R1). Dessa forma, o ativo não circulante 

está apresentado a maior em R$5.383 mil e a respectiva variação patrimonial 

aumentativa está apresentada a maior em R$3.192 mil. 

Reconhecimento inicial de contingências passivas 

A Administração da Entidade encontra-se em processo de levantamento, 

avaliação e adequação dos critérios de reconhecimento e das bases de 

mensuração aplicáveis à constituição das provisões para contingências passivas, 

visando a dar conformidade ao estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC 25), cujo montante em 31 de dezembro de 2015 é de R$1.124 

mil. Adicionalmente, no decorrer do exercício de 2015 a entidade reconheceu 

contabilmente as contingências passivas oriundas das ações judiciais de natureza 

cíveis e trabalhistas. Entretanto, a contrapartida da referida provisão foi 

consignada diretamente nas variações patrimoniais diminutivas do exercício 

corrente, sem que nos fosse apresentado um estudo quanto aos possíveis efeitos 

retrospectivos decorrentes da aplicação da Resolução CFC nº 1.179/09 e 

pronunciamento técnico CPC 23. Dessa forma, não nos foi praticável concluir 

quanto à adequação do saldo das provisões para contingências e tampouco ao 

possível impacto na reformulação dos saldos comparativos correspondentes. 

Fundamentação de vida útil dos bens do ativo imobilizado 

Conforme mencionado na nota explicativa nº 3.3.2, o CAU/BR possui registrado 

em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$2.154 mil e R$354 mil (R$1.166 

mil e R$180 mil em 2014) referentes ao ativo imobilizado e depreciação 

acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram apresentadas as 

fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais das vidas úteis 

utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo imobilizado. 

Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de 

ajustar esses valores. 
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Reconhecimento contábil das variações patrimoniais aumentativas 

Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade registrou com base no efetivo 

recebimento financeiro, o montante de R$23.813 mil referentes a receitas de 

contribuições sociais na demonstração de variações patrimoniais, que incluem 

receitas com anuidades. Todavia, a referida variação patrimonial aumentativa 

deveria ser reconhecida no momento da ocorrência do seu fato gerador, 

independentemente de seu recebimento. Adicionalmente, a Entidade encontra-se 

em processo de aprimoramento dos controles internos e das bases de 

mensuração em relação ao momento de reconhecimento de receitas. 

Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de 

ajustar esse valor. 

Apresentação das notas explicativas às demonstrações contábeis 

As notas explicativas às demonstrações contábeis requerem aprimoramentos para 

que estejam integralmente aderentes com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP), principalmente em 

função da não divulgação dos seguintes itens: i) ausência de divulgação das 

políticas contábeis adotadas na elaboração e na apresentação das 

demonstrações contábeis; ii) ausência de divulgação das composições analíticas 

das principais variações patrimoniais; iii) ausência de divulgação das alterações 

de políticas contábeis eventualmente efetuadas; iv) ausência de divulgação dos 

critérios de mensuração das principais estimativas contábeis incluídas às 

demonstrações contábeis, tais como, provisão para contingências, provisão de 

férias e 13º salário e valor justo dos ativos financeiros; v) identificação e 

divulgação de partes relacionadas; e vi) ausência de divulgação dos saldos 

comparativos correspondentes nas composições analíticas das principais contas 

contábeis”. 

 

6. PARECER DA AUDITORIA INTERNA DO CAU/BR 

6.1 Posicionamento desta Auditoria Interna frente ao da Independente (externa) 

6.1.1 Reconhecimento contábil de ativos contingentes 

Neste ponto, a auditoria independente ressalva o registro de valores a receber 

ajuizados, caracterizados como ativos contingentes, que não deveriam ter sido 

reconhecidos contabilmente, conforme determina o pronunciamento técnico CPC 25, 

aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC TG 25 (R1). 

Da referida norma, destacam-se os seguintes excertos: 
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“Ativo contingente 

31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou 

de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de 

benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação que 

a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o 

desfecho seja incerto. 

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 

contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser 

realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, 

então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 

reconhecimento é adequado”. (grifo nosso) 

Atendo-se aos recebíveis registrados, registrem-se as características a seguir. 

a) CREA/MT – R$ 2.982.663,20 – Ação Ordinária em reconvenção, autuada em 

29/05/2012, cujo autor é o CREA/MT e o réu, o CAU/BR, e a petição, “que o autor 

não seja compelido ao repasse dos valores arrecadados durante o ano de 2011 

referente às anuidades taxas e anotações de responsabilidade técnica dos 

arquitetos”. Em pesquisa no sítio da Justiça Federal do Distrito Federal, constata-

se o seguinte excerto do despacho judicial em 09/08/2013: “defiro o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela formulado na reconvenção para determinar que 

o Autor/Reconvindo repasse ao Réu/Reconvinte a quantia por ele 

arrecadada nos termos do art. 57 da Lei nº 12.378/2010, subtraída das despesas 

do custeio do processo eleitoral de que trata parágrafo único do dispositivo”. E 

excerto do último despacho em 29/04/2014: “Intime-se o Autor/reconvindo para 

se manifestar sobre o cumprimento da liminar”. (grifos nossos) 

b) CREA/MG – R$ 2.079.491,45 – Ação Ordinária, distribuída em 28/10/2014, cujo 

autor é o CAU/BR e o réu, o CREA/MG, e a petição, “que seja efetuado o repasse 

do valor devido de aproximadamente R$ 2.048.000,00 ou o bloqueio da 

importância”. Em pesquisa no sítio da Justiça Federal do Distrito Federal, 

constata-se a seguinte movimentação do processo em 13/11/2015: “carta 

precatória expedida”. 
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c) CREA/MA – R$ 320.261,11 – Ação Ordinária, distribuída em 28/10/2014, cujo 

autor é o CAU/BR e o réu, o CREA/MA, e a petição, “que seja efetuado o repasse 

do valor devido de aproximadamente R$ 286.000,00”. Em pesquisa no sítio da 

Justiça Federal do Distrito Federal, constata-se a seguinte movimentação do 

processo em 16/01/2015: “carta precatória expedida”. 

Conclusão – Face ao exposto, entende esta Auditoria Interna, em contraponto à 

Auditoria Independente, que as situações das demandas judiciais acima, resultarão 

em “ganhos praticamente certos”, estando adequado o seu reconhecimento, de 

acordo à norma. 

6.1.2 Reconhecimento inicial de contingências passivas 

Neste ponto, a auditoria independente corrobora o registro das contingências passivas 

de prováveis perdas, caracterizados como passivos contingentes, conforme determina 

o pronunciamento técnico CPC 25, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade 

por meio da NBC TG 25 (R1). Entretanto ressalva a falta de apresentação de um 

estudo quanto aos possíveis efeitos retrospectivos decorrentes da aplicação da 

Resolução CFC nº 1.179/09 e pronunciamento técnico CPC 23. 

A falta de formalização de procedimentos (apresentação de estudo), ainda que de 

acordo com as normas aplicáveis, por si só e no entendimento desta auditoria, não é 

suficiente a causar distorção ou inadequação das informações contábeis, ao menos de 

forma relevante. 

Conclusão – No entendimento desta Auditoria Interna, na compreensão do conceito 

da figura da “falha formal” constante de diversos acórdãos emanados pelo Tribunal de 

Contas da União, o apontamento em apreço não é suficiente a ressalvar as contas do 

CAU/BR. 

6.1.3 Fundamentação de vida útil dos bens do ativo imobilizado 

O CAU/BR demonstra como basilar aos critérios de depreciação adotados, a utilização 

dos percentuais estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal mediante a 

Instrução Normativa SRF nº 162/98, como os prazos de vida útil dos bens em 

decorrência do seu uso, desgaste e obsolescência. Neste ponto, cabível registrar que 

sendo tais regramentos oriundos de órgão da receita fazendária federal, obtém-se 

presunção de consubstância técnica suficiente à sua utilização por esta autarquia 

pública. Ou que percentuais melhor definidos resultariam em diferenças irrelevantes 

sobre os registros contábeis da Instituição. 
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Conclusão – Face ao exposto, entende esta Auditoria Interna, em contraponto à 

Auditoria Independente, que o apontamento desta não é suficiente a ressalvar as 

contas do CAU/BR, em apreço. 

6.1.4 Reconhecimento contábil das variações patrimoniais aumentativas 

Neste ponto, a Auditoria Independente ressalva o procedimento de registro das 

receitas de cota parte por parte do CAU/BR relativas à arrecadação de anuidades 

pelos CAU/UF, com base no efetivo crédito financeiro (regime de caixa). Segundo a 

auditoria a referida variação patrimonial aumentativa (registro de ativo realizável) 

deveria ser reconhecida no momento da ocorrência do seu fato gerador, 

independentemente de seu recebimento. Seguindo os preceitos da norma NBC TG 25 

(R1) emanada pelo CFC, sobre reconhecimento de ativos contingentes, destacamos o 

excerto pertinente: 

“Ativo contingente 

31. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

32. Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado 

ou de outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada 

de benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma 

reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, 

em que o desfecho seja incerto. 

33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 

contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a 

ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, 

então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é 

adequado”. (grifos nossos) 

Vale destacar que a Auditoria Independente corroborou que o CAU/BR “encontra-se 

em processo de aprimoramento dos controles internos e das bases de mensuração 

em relação ao momento de reconhecimento de receitas”, o que permeia também as 

adequações de registros equivalentes em cada CAU/UF. 

Conclusão – Face ao exposto entende esta Auditoria Interna, em contraponto à 

Auditoria Independente, que seguindo o primórdio da citada norma e uma linha 

conservadora ou prudente, sem superestimação de ativos realizáveis, o procedimento 

adotado pelo CAU/BR não é suficiente a ressalvar as contas em apreço, sem prejuízo 

do aprimoramento das bases de mensuração de seus créditos. 





ANEXO XI - Planejamento Estratégico do
CAU/BR - Anexo do tópico 4.1.1
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INTRODUÇÃO 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional – 

CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF, autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem como 

função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar 

pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, 

bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”. 

O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos com a 

aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de 

recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos planos 

de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa 

Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023. 

O Planejamento estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias e 

resultados para o alcance da missão Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos e da visão 

Ser Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da Arquitetura e 

Urbanismo. 

 O Plano de Ação de 2015 foi o primeiro realizado com base no Planejamento 

Estratégico até 2023, elaborado de forma integrada com os parceiros internos. Os projetos e 

atividades – metas, resultados e indicadores de desempenho, focaram a contribuição a cada 

objetivo estratégico. 

O Plano de Ação do CAU/BR para o exercício de 2015 seguiu as premissas e orientações 

estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na visão de longo prazo 2023, 

objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que se apresentam no Mapa 

Estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento Tático e Operacional, estruturado 

em iniciativas estratégicas - projetos e atividades vinculados aos objetivos estratégicos 

priorizados para o exercício, as orientações e destinações estratégicas de recursos estão em 

conformidade com as políticas e prioridades estabelecidas pelo Conselho, para 2015, na forma 

das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação, aprovadas pelo Plenário do CAU/BR. No 

decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados alcançados no período, bem como 
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a novas políticas e diretrizes que se façam necessárias para um melhor desempenho da atuação 

do Conselho, na busca do alcance de sua Missão e Visão, e em prol do fortalecimento da 

profissão e da arquitetura e urbanismo, as correções de rumo que se fizeram necessários foram 

objeto de ajustes no processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2015, que 

ocorreram no período, observando as prioridades e estratégias definidas nas Diretrizes para 

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário do 

CAU/BR. Os limites e condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 2015 

situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente 

às metas previstas justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU/BR, visando a um melhor 

atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da Missão e Visão do 

Conselho. 
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1. SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO 

ORÇAMENTO 2015 

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e 

sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida para a entidade, no alcance de 

sua Missão institucional. 

O Plano de Ação, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, é estruturado na forma de projetos e atividades.  

A elaboração do Plano de Ação e do Orçamento 2015  focou em resultados, observando 

os princípios da transparência, simplicidade e flexibilidade, e considerando as seguintes 

premissas: 

 o planejamento antecede e orienta a orçamentação; 

 o equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);  

 a inovação do uso das ferramentas digitais como estratégia na racionalização de 

custos de operação do CAU; 

 os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e ocorrem em 

momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, foi realizado o planejamento, 

que teve como produto os Planos de Ação de cada CAU/UF e o do CAU/BR, os 

quais, após serem negociados e validados, orientaram a elaboração dos 

respectivos orçamentos; 

 a formulação da estratégia de atuação de cada CAU/UF e a da Unidade Nacional, 

coerente com a realidade local e compatível com o Planejamento Estratégico do 

CAU 2023, foi a base para orientar a alocação de recursos; 

 alocação de recursos em projetos estratégicos nacionais e de prioridades locais; 

 avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, 

indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da 

atuação do CAU; 

 austeridade na destinação dos recursos orçamentários; 

 compartilhamento de ações e custos. 
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2. ANÁLISE DE AMBIENTE EXTERNO E AMBIENTE INTERNO 

(ANÁLISE SWOT) 

A Análise SWOT tem por objetivo verificar a posição estratégica da organização no 

ambiente em questão. A ideia central é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as 

oportunidades e as ameaças da organização e do “mercado” onde ela está atuando. 

O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras: 

Streghts – Forças  

Weaknesses - Fraquezas  

Opportunities  - Oportunidades  

Threats – Ameaças. 

A Análise divide-se em duas partes, como seja: 

- O Ambiente Externo à organização (Oportunidades e Ameaças); e 

- O Ambiente Interno à organização (Pontos Fortes e Pontos Fracos). 

A Análise SWOT possibilita à organização: 

 

I. Estabelecer metas de melhorias dos itens que tenham sido considerados 

prioritários e de baixo desempenho; 

II. Estabelecer metas relacionadas à forma de atuação no que diz respeito ao 

aproveitamento de oportunidades;  

III. Estabelecer quais as ações que serão importantes para evitar ou minimizar 

os efeitos de eventuais ameaças. 

 

2.1   O Ambiente externo  

Da análise do ambiente externo, as oportunidades e ameaças elencadas 

pelo CAU, apresentam-se no Quadro 01 a seguir: 
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Quadro 01. Análise do Ambiente Externo 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Nova dinâmica econômica e social do país. 
 Desconhecimento e desinformação dos 

arquitetos e urbanistas e da sociedade 

 Novas práticas sociais. 
 Sombreamento de atuação com 

profissões regulamentadas por outras 
organizações  Novas Tecnologias.  Mobilidade/ Fluxo de Profissionais Estrangeiros 

 União e apoio das entidades de 
arquitetura e dos arquitetos e 
urbanistas. 

 Fragilidade nos processos de 
formação e atualização profissional 

 Abertura para criação de um novo 
modelo de conselho. 

 Ações do poder executivo, legislativo e judiciário 

 Maior inserção regional e global do país 
 Má distribuição dos profissionais nas 

unidades da federação 

 Mobilidade/fluxo de profissionais 
estrangeiros. 

 Reorganização espacial do país 

 Imagem negativa dos conselhos em geral 

 Baixa valorização do projeto e do 
planejamento pelo poder público 

 Modalidade licitatória de “concurso 
público de projetos” 

 Resistência à modalidade licitatória de 
“concurso público de projetos” 

  Desvalorização do profissional pela 
remuneração 

  Baixa inserção do arquiteto na esfera pública 

 

2.2  Ambiente Interno 

Da análise do ambiente interno, as oportunidades e ameaças elencadas pelo 

CAU, apresentam-se no Quadro 02 a seguir: 
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Quadro 02. Análise do Ambiente Interno 

 

 

3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 

A estratégia de atuação do CAU orienta-se por uma leitura do cenário econômico e 

social do país e da arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções sobre a 

evolução do Conselho no período. Nessas estratégias são consideradas a ampliação da 

capacidade operacional decorrente da necessidade da melhoria da fiscalização profissional e do 

atendimento aos arquitetos e urbanistas, dos recursos tecnológicos e da força de trabalho da 

instituição, composta por colaboradores oriundos do processo de concurso público e prestadores 

de serviços. 

A estratégia é definida pela identificação do foco de cada objetivo estratégico, 

representado por um conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados nos respectivos 

planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF. São estabelecidos limites para a aplicação dos 

recursos, que complementam a estratégia de atuação nos níveis tático e operacional. 

AMBIENTE INTERNO 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Legitimação pela categoria profissional  Insegurança financeira 

 Presença em todas as unidades da federação 

 Competência e comprometimento dos 

conselheiros, funcionários e demais 

colaboradores 

 Ausência de história negativa 

 Base tecnológica diferenciada 

 Carência de informações sobre o público-
alvo 

 Deficiência/ausência de sistemas 
corporativos – “terceirizados” 

 Tecnologia própria em 
desenvolvimento 

 Poder de “polícia”  Corpo funcional temporário 

 Criado com 100 mil arquitetos e urbanistas já 

registrados 
 Influência do antigo conselho 

 Apoio das entidades nacionais  Fluxos e processos inter-relacionados 

 Possuir a experiência e a história acumuladas por 
mais de 90 anos pelas entidades de arquitetos 

 

 Insustentabilidade financeira de alguns 
CAU/UF 
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O Planejamento Estratégico do CAU 2023 orienta a visão de longo prazo, enquanto as 

Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2015 direcionam a atuação no período 

anual. 

As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas dos Indicadores de Resultados 

Institucionais, que estão vinculadas à Missão, Visão e Sociedade; e pelas Metas de Desempenho, 

que estão vinculadas às perspectivas dos Processos Internos do Mapa Estratégico do CAU. Os 

indicadores de desempenho possibilitam a indução e o monitoramento contínuo do esforço do 

CAU para o alcance dos seus objetivos.  Os projetos e atividades operacionalizam a estratégia de 

atuação e viabilizam o alcance dos resultados propostos. 

 

3.1   Mapa Estratégico do CAU/BR 

O Plano de Ação do CAU está inserido no contexto do Planejamento Estratégico do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que orienta a atuação do CAU/BR e dos CAU/UF até 2023.  

O mapa estratégico introduzido por esse Planejamento apresenta mudanças que se refletem nos 

indicadores estratégicos monitorados no Plano. 

A Figura 1 a seguir mostra o mapa que resume o Planejamento Estratégico do CAU/BR 

para 2015, com os objetivos estratégicos agrupados pelas perspectivas de Missão, Visão, 

Sociedade, Processos Internos e Pessoas e Infraestrutura. 
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Figura 1 – Mapa Estratégico do CAU/BR 2015

 

3.2   Valores Organizacionais 

Os valores representam o conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma 

organização, bem como fornecem sustentação para suas decisões. Trata-se da sua essência, o 

que ela é, e o que almeja ser. Devem ser claros e objetivos, positivos e desafiadores. Os 

valores estabelecidos para o CAU são: 

 Ética e transparência; 

 Excelência organizacional; 

 Comprometimento com a inovação; 

 Unicidade e integração; 

 Democratização da informação e conhecimento; 

 Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade. 
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3.3  Objetivos Estratégicos prioritários para 2015 

Os objetivos estratégicos referem-se às posições desejadas a serem conquistadas ao 

longo de um período, e que procuram antecipar as mudanças do meio ambiente e da adaptação 

da organização a estas mudanças. 

Os Objetivos Estratégicos do CAU/BR, norteadores das ações a serem desenvolvidas em 

prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo em 2015, 

são: 

• Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo; 

• Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade; 

• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;  

• Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação 

continuada; 

• Promover o exercício ético e qualificado da profissão.  

 

4. METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2015 

Além da sua estratégia e prioridades locais, capacidade operacional e evolução dos 

profissionais, o CAU/BR e os CAU/UF deverão propor as suas metas de resultados para 

indicadores dos objetivos estratégicos da Perspectiva de "Processos Internos" e "Pessoas e 

Infraestrutura" considerando as seguintes condicionantes: 

Objetivos Estratégicos de âmbito nacional - (i) Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade. 

 A proposta para as metas de Fiscalização deve ter como base as metas estabelecidas no 

Planejamento Estratégico do CAU/BR e dos CAU/UF e o número de profissionais 

projetado para 2015; 
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 A proposta para as metas de Atendimento deve ter como base as metas estabelecidas 

no Planejamento Estratégico dos CAU/BR; 

 A proposta para as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos selecionados pelos 

CAU/BR tem como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR 

e dos CAU/UF; 

 A proposta para as metas de Comunicação e relacionamento com a sociedade tem 

como base nas metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e dos 

CAU/UF. 

  

4.1  INICIATIVAS ESTRATÉGIAS PRIORITÁRIAS 

Entre um grande número de ações demandadas ao Conselho em cumprimento de sua 

missão institucional, os priorizados em 2015 pelo CAU/BR, vinculados a um ou mais 

Objetivos Estratégicos, são: 
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5. LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários são estabelecidos com 

os seguintes focos: 

3.1. Objetivos Estratégicos 

3.2. Destinação de Recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF 

3.3. Destinação de Recursos ao Centro de Serviços Compartilhados 

3.4. Destinação de Recursos para Reserva de Contingência 

3.5. Grupos de Despesas  

 

5.1   Alocação de Recursos nos Objetivos Estratégicos 

Os direcionadores estratégicos, objeto de todo o processo do Planejamento do CAU 

2023, e as programações que os CAU/UF e o CAU/BR já vêm desenvolvendo, na forma dos 

projetos e atividades aprovadas nos Planos de Ação e Orçamento, apontam que a programação 

do Plano de Ação 2016, enfatizando a alocação estratégica de recursos como forma de garantir a 

implementação do planejamento do CAU e o alcance dos resultados institucionais da Visão de 

Futuro 2023, são: 

 O mínimo de 20% (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT 

e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC1, deve ser 

alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Tornar a 

fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo". 

 O mínimo de 10% (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e 

taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser 

alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Assegurar a 

                                                           
1
Recursos destinados ao CSC: compreende os valores destinados à operação do CSC e ao Fundo de Reserva do CSC 
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eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade". 

 O mínimo de 6% (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e 

taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser 

alocado em projetos estratégicos para atender a dois objetivos estratégicos selecionados 

pelo CAU/BR e CAU/UF. 

 O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por cento) do valor total das 

respectivas folhas de pagamento (salários, encargos e benefícios), do CAU/UF e do 

CAU/BR, deve ser alocado em ações de capacitação dos seus quadros efetivos, para 

atender ao objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores".  

 O mínimo de 3% (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e 

taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser 

alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico "Assegurar a 

eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade". 

 O máximo de 5% (cinco por cento) do total dos recursos oriundos das receitas de 

arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo 

de Apoio e ao CSC, deve ser alocado em patrocínios para atender ao objetivo estratégico 

"Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo". 

 

5.2   Focando Grupos de Despesas 

 O máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) do total das Receitas Correntes do 

exercício, compreendendo Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras 

Receitas Correntes, para alocação em Despesas com Pessoal (remunerações, encargos e 

benefícios). 

Nota: Esse limite não considera as despesas com pessoal decorrentes de 

rescisões contratuais. 
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A alocação dos recursos de Superávit financeiro de exercícios anteriores 

(Receitas de Capital) ficou condicionada à utilização em Despesas de Capital (ex. Bens móveis e 

imóveis). 

 

 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.702.767/0001-77

31.376.180,3731.643.323,00Despesa Orçamentária28.553.501,0132.963.025,97Receita Orçamentária

28.393.469,2930.583.614,25CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO28.553.501,0132.963.025,97RECEITA REALIZADA

27.038.712,2028.995.594,82DESPESA CORRENTE28.553.501,0132.963.025,97RECEITA CORRENTE

11.280.938,7512.596.745,75PESSOAL21.864.529,1723.911.975,05COTA PARTE

95.952,9657.396,28MATERIAL DE CONSUMO644.794,26576.687,46RECEITA DE SERVIÇOS

2.798.196,662.990.296,81SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA644.794,26576.687,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

10.284.771,5610.925.568,54SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.619.362,162.090.605,98FINANCEIRAS

587.567,23455.738,81ENCARGOS DIVERSOS1.619.362,162.090.605,98ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

18.117,03DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.619.362,162.090.605,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

1.991.285,041.951.731,60TRANSFERÊNCIAS CORRENTES72.910,49TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.354.757,091.588.019,43DESPESA DE CAPITAL4.351.904,936.383.757,48OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.354.757,091.588.019,43INVESTIMENTOS158.337,12164.407,16INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2.982.711,081.059.708,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

816,8432,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

4.192.750,976.219.318,32RECEITA DE RESSARCIMENTO

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

66.565.282,0651.688.465,51Pagamentos Extraorçamentários67.229.381,5849.260.546,76Recebimentos Extraorçamentários

16.430.459,0415.322.243,26Saldo em espécie do Exercício Seguinte18.589.038,8816.430.459,04Saldo em espécie do Exercício Anterior
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CAU - BR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

114.371.921,4798.654.031,77114.371.921,4798.654.031,77Total:

RENATO DE MELO TEIXEIRA

Gerente Financeiro

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil

151.408.491-00

CRC DF nº 485

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Presidente

116.396.791-20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015
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Balanço Orçamentário

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.702.767/0001-77

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.861.017,0332.963.025,9734.824.043,0032.278.775,00    RECEITA CORRENTE

-1.812.647,9523.911.975,0525.724.623,0023.247.755,00      COTA PARTE

-1.341,5144.046,4945.388,0038.669,00        CAU AC

-28.009,48244.067,72272.077,20237.213,00        CAU AL

-13.811,10170.175,70183.986,80161.446,00        CAU AM

3.517,3367.325,5363.808,2061.384,00        CAU AP

-45.331,75601.139,05646.470,80604.977,00        CAU BA

-4.286,23285.507,37289.793,60263.089,00        CAU CE

-24.646,72518.176,68542.823,40480.731,00        CAU DF

-24.616,55420.221,05444.837,60379.193,00        CAU ES

-80.163,38662.519,82742.683,20715.031,00        CAU GO

-1.608,02160.737,58162.345,60181.805,00        CAU MA

-113.937,181.612.136,421.726.073,601.612.465,00        CAU MG

-76.251,39548.904,01625.155,40615.573,00        CAU MS

-29.178,45513.061,95542.240,40548.981,00        CAU MT

-25.532,91297.475,89323.008,80274.079,00        CAU PA

-34.456,07281.698,93316.155,00303.500,00        CAU PB

-25.591,99515.332,61540.924,60492.343,00        CAU PE

-11.411,81125.295,59136.707,40125.181,00        CAU PI

-279.088,721.906.350,082.185.438,801.985.468,00        CAU PR
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CAU - BR

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-33.889,092.253.348,312.287.237,402.189.299,00        CAU RJ

-40.204,22297.621,18337.825,40314.477,00        CAU RN

232,51120.775,91120.543,4094.345,00        CAU RO

-1.963,6426.365,3628.329,0028.152,00        CAU RR

-262.930,612.751.812,593.014.743,202.771.518,00        CAU RS

21.206,621.380.687,621.359.481,001.265.751,00        CAU SC

-15.353,10155.995,10171.348,20160.961,00        CAU SE

-647.261,647.816.592,168.463.853,807.183.775,00        CAU SP

-16.738,85134.604,35151.343,20158.349,00        CAU TO

-46.661,54576.687,46623.349,001.905.000,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-46.661,54576.687,46623.349,001.905.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

-46.661,54576.687,46623.349,001.905.000,00          Pessoa Física

-22.208,022.090.605,982.112.814,002.000.000,00      FINANCEIRAS

-22.208,022.090.605,982.112.814,002.000.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-22.208,022.090.605,982.112.814,002.000.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-22.208,022.090.605,982.112.814,002.000.000,00             CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

20.500,486.383.757,486.363.257,005.126.020,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

14.407,16164.407,16150.000,000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

14.052,86164.052,86150.000,000,00          Restituições

354,30354,300,000,00          Estorno de Tarifas Bancárias

32,0032,000,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

32,0032,000,000,00          Receitas Não Identificadas

6.061,326.219.318,326.213.257,005.126.020,00        RECEITA DE RESSARCIMENTO

6.061,205.578.566,205.572.505,005.126.020,00          Receita de Ressarcimento de Compartilhamento

0,12640.752,12640.752,000,00
          Receita de Ressarcimento de Compartilhamento do Fundo de
Reserva
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CAU - BR

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-11.611.116,000,0011.611.116,007.154.721,00    RECEITA DE CAPITAL

-11.611.116,000,0011.611.116,007.154.721,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-11.611.116,000,0011.611.116,007.154.721,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

-11.611.116,000,0011.611.116,007.154.721,00
          SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento
Corrente)

-13.472.133,0332.963.025,9746.435.159,0039.433.496,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-13.472.133,0332.963.025,9746.435.159,0039.433.496,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

4.792.854,8728.742.761,3728.995.594,8230.030.188,1334.823.043,0032.278.775,00      DESPESA CORRENTE

1.302.662,4112.596.745,7512.596.745,7512.596.745,7513.899.408,1613.981.226,48        PESSOAL

968.985,3712.223.007,1312.223.007,1312.223.007,1313.191.992,5013.280.004,04          PESSOAL E ENCARGOS

507.232,248.593.820,108.593.820,108.593.820,109.101.052,349.208.227,05             REMUNERAÇÃO PESSOAL

145.943,377.189.308,507.189.308,507.189.308,507.335.251,877.423.484,50                Salários

21.204,73611.828,72611.828,72611.828,72633.033,45618.336,83                Gratificação de Natal - 13º Salário

114.992,09550.396,53550.396,53550.396,53665.388,62646.302,95                Férias

42.745,53165.249,64165.249,64165.249,64207.995,17206.681,01                1/3 de Férias - CF/88

160.476,7574.306,4874.306,4874.306,48234.783,23287.921,76                Abono de Férias

21.869,772.730,232.730,232.730,2324.600,0025.500,00                Hora Extra

339.110,392.520.423,292.520.423,292.520.423,292.859.533,682.859.107,87             ENCARGOS SOCIAIS

250.805,811.786.049,551.786.049,551.786.049,552.036.855,362.040.827,79                INSS Patronal

74.436,17652.347,57652.347,57652.347,57726.783,74725.515,24                FGTS

13.868,4182.026,1782.026,1782.026,1795.894,5892.764,84                PIS s/ Folha de Pagamento

122.642,741.108.763,741.108.763,741.108.763,741.231.406,481.212.669,12             BENEFÍCIOS A PESSOAL

19.392,619.392,189.392,189.392,1828.784,7928.184,76                Vale Transporte

4.577,19764.094,50764.094,50764.094,50768.671,69727.204,32                Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
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CAU - BR

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

94.822,94315.577,06315.577,06315.577,06410.400,00410.400,00                Plano de Saúde

3.850,0019.700,0019.700,0019.700,0023.550,0046.880,04                Auxílio Creche

333.677,04373.738,62373.738,62373.738,62707.415,66701.222,44          DIÁRIAS

333.677,04373.738,62373.738,62373.738,62707.415,66701.222,44             Diárias - Funcionários

28.019,5156.333,5157.396,2879.704,36107.723,87123.750,00        MATERIAL DE CONSUMO

28.019,5156.333,5157.396,2879.704,36107.723,87123.750,00          MATERIAL DE CONSUMO

750,0015.904,1515.904,1534.904,1535.654,1542.750,00             Material de Expediente

235,207.375,207.375,207.375,207.610,4021.000,00             Material de Limpeza e Produtos de Higiene

13.700,008.000,008.000,008.000,0021.700,0030.000,00             Material de Informática

2.078,504.021,504.021,504.021,506.100,0012.000,00             Gêneros Alimentação

0,003.270,003.270,003.270,003.270,005.000,00             Material de Copa e Cozinha

2.248,817.617,217.617,2110.925,2913.174,100,00             Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

6.016,009.436,4510.499,2210.499,2216.515,2211.000,00             Combustíveis e Lubrificantes

2.991,00709,00709,00709,003.700,002.000,00             Outros Materiais de Consumo

511.826,302.990.296,812.990.296,812.990.296,813.502.123,113.314.137,60        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

48.541,88212.312,94212.312,94212.312,94260.854,8292.000,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

22.379,4748.855,2348.855,2348.855,2371.234,7076.000,00             Remuneração de Serviços Pessoais

16.112,41152.036,66152.036,66152.036,66168.149,070,00             Remuneração de Estagiários

10.050,0011.421,0511.421,0511.421,0521.471,0516.000,00             INSS - Terceiros

463.284,422.777.983,872.777.983,872.777.983,873.241.268,293.222.137,60          DIÁRIAS

463.284,422.777.983,872.777.983,872.777.983,873.241.268,293.222.137,60             Diárias - Conselheiros/Convidados

2.749.445,5910.673.797,8610.925.568,5411.787.604,8714.537.050,4612.540.523,22        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

700.804,87996.439,641.003.289,641.182.989,641.883.794,511.451.185,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

919,00189.360,00189.360,00189.360,00190.279,00190.279,00             Consultoria Contábil

77.600,0086.150,0086.150,0086.150,00163.750,00125.000,00             Consultoria Jurídica

0,00697.764,64697.764,64697.764,64697.764,64761.200,00             Consultoria em Auditoria e Perícia
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CAU - BR

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

622.285,8723.165,0030.015,00209.715,00832.000,87374.706,00             Outras Consultorias

18.646,912.659.959,122.697.513,282.783.493,872.802.140,781.910.930,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

18.646,912.659.959,122.697.513,282.783.493,872.802.140,781.910.930,00             Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

118.674,872.850.569,662.910.197,953.395.635,483.514.310,352.373.752,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

14.970,00521.781,57570.409,86570.409,86585.379,86717.243,00             Sistema ERP - Implanta Informática

82.175,46630.547,61630.547,611.037.750,541.119.926,000,00             Siccau

209,53991.561,291.002.561,291.002.561,291.002.770,82777.958,00             Call Center

21.319,88706.679,19706.679,19784.913,79806.233,67878.551,00             Data Center

861.288,261.991.655,522.079.885,352.190.803,563.052.091,823.014.461,72          SERVIÇOS PRESTADOS

1.554,655.609,005.609,005.609,007.163,6515.000,00             Serviços de Medicina do Trabalho

126.233,2856.409,0056.409,0063.909,00190.142,28345.130,58             Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

950,0040.595,0541.345,0541.345,0542.295,05234.080,00             Serviços de Intermediação de Estágios

15.460,000,000,000,0015.460,0028.800,00             Serviços Fotográficos e Vídeos

1.166,15204.446,98227.902,94227.902,94229.069,09178.000,00             Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

2.946,003.222,843.222,843.222,846.168,8415.290,00             Seguros de Bens Móveis

0,00680,00680,00680,00680,00700,00             Seguros de Bens Imóveis

11.792,5973.284,1173.284,1173.284,1185.076,70126.970,00             Locação de Bens Imóveis, Móveis, Máquinas e Equipamentos

2.359,6749.640,3349.640,3349.640,3352.000,0052.000,00             Condomínios

1.509,64107.116,82107.786,43112.179,13113.688,7775.000,00
             Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e
Imóveis

0,003.669,003.669,003.669,003.669,006.000,00             Manutenção e Conservação de Veículos

29,9538.285,2744.347,9044.347,9044.377,8530.000,00             Serviços de Energia Elétrica e Gás

4.601,1968.861,7779.303,5579.303,5583.904,74120.000,00             Serviços de Correios e Telégrafos

2.615,474.858,284.858,284.858,287.473,758.801,16             Assinaturas e Periódicos

233.900,10113.941,75113.941,75116.023,75349.923,85299.400,00             Serviços Gráficos

15.099,80161.624,62167.939,07181.139,07196.238,87239.800,00             Despesas com Telecomunicações
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CAU - BR

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

6.488,9815.910,2117.340,2017.340,2023.829,1817.721,00             Serviços de Transporte

32.943,30162.082,10162.082,10201.700,10234.643,400,00             Carteiras Profissionais

5.334,0112.665,9912.665,9912.665,9918.000,0020.000,00             Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

27.630,299.484,509.484,5010.019,5037.649,7956.500,00             Outras Despesas

35.127,8727.797,9427.797,9432.297,9467.425,8160.000,00             Serviços de Tradução

34.850,29169.974,44169.974,44206.664,95241.515,2415.000,00             Serviços de Manutenção Sistema de Informática

298.695,03661.495,52700.600,93703.000,931.001.695,961.070.268,98             Despesas com Eventos

1.050.030,682.175.173,922.234.682,322.234.682,323.284.713,003.790.194,50          PASSAGENS

1.050.030,682.174.821,212.234.329,612.234.329,613.284.360,293.790.194,50             Passagens - Conselheiros/Convidados

0,00352,71352,71352,71352,710,00             Passagens - Funcionários

108.747,06455.738,81455.738,81455.738,81564.485,87684.463,70        ENCARGOS DIVERSOS

108.747,06455.738,81455.738,81455.738,81564.485,87684.463,70          ENCARGOS DIVERSOS

0,008.987,458.987,458.987,458.987,451.086,70             Despesas Judiciais

128,565.369,865.369,865.369,865.498,424.800,00             Impostos e Taxas

108.618,50441.381,50441.381,50441.381,50550.000,00678.577,00             Taxas Bancárias

0,0018.117,0318.117,0318.117,0318.117,030,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,0018.117,0318.117,0318.117,0318.117,030,00          Despesas de Exercícios Anteriores

92.154,001.951.731,601.951.731,602.101.980,502.194.134,501.634.674,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00904.338,00904.338,00904.338,00904.338,00904.338,00          FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF

0,00904.338,00904.338,00904.338,00904.338,00904.338,00             Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF

92.154,00919.243,10919.243,101.069.492,001.161.646,00730.336,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

92.154,00919.243,10919.243,101.069.492,001.161.646,00730.336,00             Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

0,00128.150,50128.150,50128.150,50128.150,500,00          FUNDO DE RESERVA DO CSC

0,00128.150,50128.150,50128.150,50128.150,500,00             Fundo de Reserva do CSC

9.054.938,631.587.323,801.588.019,432.089.177,3711.144.116,006.689.766,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

9.054.938,631.587.323,801.588.019,432.089.177,3711.144.116,006.689.766,00        INVESTIMENTOS
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CAU - BR

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.663.938,631.587.323,801.588.019,432.089.177,373.753.116,003.689.766,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

685,00111.525,60111.525,60111.525,60112.210,6065.000,00             Móveis e Utensílios

455.326,26708.085,00708.085,00758.499,321.213.825,58234.500,00             Máquinas e Equipamentos

0,000,000,000,000,0015.000,00             Instalações

0,002.279,002.279,002.279,002.279,0020.000,00             Utensílios de Copa e Cozinha

15.900,000,000,0084.100,00100.000,0090.000,00             Veículos

93.359,36170.318,64170.318,64170.318,64263.678,00270.000,00             Equipamentos de Informática

74.506,820,000,000,0074.506,821.129.000,00             Sistemas de Informática

40.465,41838,961.534,591.534,5942.000,0041.000,00             Biblioteca

983.695,78594.276,60594.276,60960.920,221.944.616,001.825.266,00             Serviços de Desenvolvimento de Sistemas

7.391.000,000,000,000,007.391.000,003.000.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

7.391.000,000,000,000,007.391.000,003.000.000,00             Terrenos

468.000,000,000,000,00468.000,00464.955,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

468.000,000,000,000,00468.000,00464.955,00        RESERVA DE CONTINGÊNCIA

14.315.793,5030.330.085,1730.583.614,2532.119.365,5046.435.159,0039.433.496,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00843.660,470,000,00       SUPERÁVIT

13.472.133,0330.330.085,1730.583.614,2532.963.025,9746.435.159,0039.433.496,00       TOTAL

13.472.133,0330.330.085,1730.583.614,2532.963.025,9746.435.159,0039.433.496,00       TOTAL

RENATO DE MELO TEIXEIRA

Gerente Financeiro

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil

151.408.491-00

CRC DF nº 485

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Presidente

116.396.791-20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BR

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,0059.305,58241.495,16241.495,16300.800,740,00DESPESA CORRENTE

0,000,00720,00720,00720,000,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,0059.305,58240.775,16240.775,16300.080,740,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

500.000,000,000,000,00500.000,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

500.000,000,000,000,00500.000,000,00  INVESTIMENTOS

500.000,0059.305,58241.495,16241.495,16800.800,740,00TOTAL:
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CAU - BR

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,0044,551.254.505,391.254.549,940,00DESPESA CORRENTE

0,000,008.250,008.250,000,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,0044,551.161.114,701.161.159,250,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0085.140,6985.140,690,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,001.000.950,001.000.950,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,001.000.000,001.000.000,000,00  INVESTIMENTOS

0,000,00950,00950,000,00  INVERSÕES FINANCEIRAS

0,0044,552.255.455,392.255.499,940,00TOTAL:
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CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

4.818.471,352.574.268,93PASSIVO CIRCULANTE18.641.670,1215.405.636,71ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

16.430.459,0415.322.243,26CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

2.800.312,86253.529,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

2.190.261,6351.995,65DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

1.151.077,091.277.140,54OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES20.949,4531.397,80ESTOQUES

788.802,94957.087,27PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

78.278,4686.512,04DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO3.287.282,469.813.963,76ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,001.124.055,08PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,005.382.415,76ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,005.382.415,76DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO985.338,351.799.771,97IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO1.165.515,172.153.888,12BENS MÓVEIS

0,001.124.055,08PROVISÕES A LONGO PRAZO180.176,82C354.116,15C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO2.301.944,112.631.776,03INTANGÍVEL

0,000,002.713.924,003.309.323,74SOFTWARES

0,000,00411.979,89C677.547,71C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

4.818.471,353.698.324,01  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - BR Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

21.928.952,5825.219.600,47  TOTAL21.928.952,5825.219.600,47  TOTAL

17.110.481,2321.521.276,46  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.110.481,2321.521.276,46  Resultados Acumulados

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.176.901,9419.170.960,25  SALDO PATRIMONIAL

0,0021.741,40  PASSIVO PERMANENTE2.891.743,843.452.780,54  ATIVO PERMANENTE

6.752.050,646.026.898,82  PASSIVO FINANCEIRO19.037.208,7421.766.819,93  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

12.285.158,1015.739.921,11  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

Assessoria Contábil e Financeira

151.408.491-00

CRC DF 485

Renato de Melo Teixeira

Gerente de Orçamento e Finanças

053.185.376-42

Guilherme Fernandes Amaral

Contador

027.886.061-33

CRC DF 024125/O-0

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

Presidente

116.396.791-20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BR Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Notas Explicativas

2015 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL - CAU BR

 

1.    CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR, criado pela Lei nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o
exercício da profissão do arquiteto e urbanista.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura
e organização, estabelecidos no Regimento Geral, Resolução CAU BR nº 033/2012.

2.    PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR, foi elaborada de acordo com as normas do
CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

 
3.    APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64,
que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

 

3.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial  tem a  finalidade de apresentar a posição  financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –
CAU BR, representando, portanto, uma posição estática. 
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3.2 – ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

a)    Disponível

            Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações
e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/15 no valor de R$ 15.322.243,26 (quinze milhões, trezentos
e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), se apresentam da seguinte forma:

a.1) Bancos c/ Movimento

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 4.716,55  (quatro mil,  setecentos e dezesseis  reais e cinquenta e cinco centavos),
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.2) Bancos c/ Vinculada

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 76.943,13 (setenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos),
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

a.3) Bancos c/ Aplicações Financeiras

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor de R$ 15.239.441,23 (quinze milhões, duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e vinte e três centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos
bancários.

a.4) Disponível em Moeda Estrangeira

Ø  O saldo disponível em 31/12/15 é no valor U$ 338,00 (trezentos e trinta e oito dólares americanos), conforme pode ser comprovado em
espécie. Pela taxa de câmbio aplicada na data de compra da moeda, 3,38 R$/U$, registra-se R$ 1.142,35 (um mil, cento e quarenta e
dois reais e trinta e cinco centavos) no saldo contábil. 

 

b)   Créditos a Receber
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b.1) Devedores da Entidade  

 

Ø  Registra o valor a  receber de R$ 51.995,65  (cinquenta e um mil, novecentos e noventa e cinco  reais e sessenta e cinco centavos),
conforme demonstramos:

 

1)    Pinheiro Imóveis e Negócios Imobiliários Ltda - Caução – R$ 6.250,00

 

O valor de R$ 31.750,00 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta reais), inscrito em Devedores da Entidade em nome de Rodolfo
Rodrigues de Oliveira refere-se à caução, proveniente de aluguel.

 

2)    Adiantamento de Férias – janeiro de 2016

 

O valor de R$ 20.245,65 (vinte mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), refere-se aos adiantamentos
de férias concedidos aos empregados no mês de dezembro de 2015. 

 

c)    Estoque – Almoxarifado

 

Ø  O estoque do material de consumo registrado em 31/12/15 é no valor de R$ 31.397,80 (trinta e um mil, trezentos e noventa e sete reais
e oitenta centavos). Os valores são registrados e controlados pelo módulo informatizado Sialm.Net.
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3.3 – ATIVO NÃO CIRCULANTE 

O Ativo não circulante é composto pelo Imobilizado e valores a receber de longo prazo. 

– CRÉDITOS A RECEBER

3.3.1.1 – ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

Ø  Registra o valor a receber de R$ 5.382.415,76 (cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e
seis centavos), referente a:

 

a)    CREA  –  MG  –  Débito  referente  a  reconhecimento  de  valores  a  receber  do  CREA/MG,  relativo  a  parte  do  repasse  de  90%  de
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. Processo Judicial nº 74118-73.2015.4.01.34.00, ação ordinária.  (R$
2.079.491,45 – valor final atualizado na data de inscrição)

b)    CREA  –  MT  –  Débito  referente  a  reconhecimento  de  valores  a  receber  do  CREA/MT,  relativo  a  parte  do  repasse  de  90%  de
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. Processo Judicial nº 0025524-96.2012.4.01.3400, reconvenção.  (R$
2.982.663,20 – valor final atualizado na data de inscrição)

c)    CREA  –  MA  –  Débito  referente  a  reconhecimento  de  valores  a  receber  do  CREA/MA,  relativo  a  parte  do  repasse  de  90%  de
anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010. Processo Judicial nº 74107-44.2014.4.01.3400, ação ordinária.  (R$
320.261,11 – valor final atualizado na data de inscrição)

 

IMOBILIZADO 

            Os bens  imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do  Imobilizado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil  em  31/12/2015  é  de  2.153.888,12  R$  2.153.888,12  (dois  milhões,  cento  e  cinquenta  e  três  mil,  oitocentos  e  oitenta  e  oito  reais  e  doze
centavos), composto da seguinte forma:

            Móveis e Utensílios ...................................           R$     637.942,60
Máquinas e Equipamentos ........................         R$     168.157,58
Instalações .................................................            R$       18.300,00
Utensílios de Copa e Cozinha ...................        R$         7.979,89
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Utensílios de Copa e Cozinha ...................        R$         7.979,89
Veículos ....................................................  R$       58.906,57
Equipamentos de Processamento de Dados.. R$  1.258.458,99
Biblioteca ..................................................  R$         4.142,49         
Total do Imobilizado ...............................            R$  2.153.888,12
 

            Todos os bens imobilizados encontram-se registrados em sistema informatizado Sispat.Net. 

 

INTANGÍVEL

Os bens intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Intangível do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
em  31/12/2015  é  de  R$  3.309.323,74  (três  milhões,  trezentos  e  nove  mil  reais  e  trezentos  e  vinte  e  três  reais  e  setenta  e  quatro  centavos),
composto da seguinte forma:

Sistemas de Informática - Softwares ............................ R$  3.309.323,74

Todos dos bens intangíveis encontram-se registrados em sistema informatizado Sispat.Net.  

 

            A depreciação e amortização dos bens móveis e intangíveis foram calculadas pelo método linear, em função da estimativa de vida útil. As
taxas anuais de depreciação e amortização são as seguintes:

 

Bem Taxa 
Depreciação

% 
Residual

Móveis e Utensílios 10% 10%

Máquinas e Equipamentos 20% 10%

Instalações 10% 10%
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Utensílios de Copa e Cozinha 20% 10%

Veículos 12,50% 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 20% 10%

Biblioteca 10% 0%

Obras de Arte 0% 0%

Sistemas de Informática - Softwares 10% 10%

 

            

Os valores de depreciação e Amortização registrados em 31/12/2015, estão assim discriminados:

 
a)    Saldo da Depreciação de Bens Móveis até  31/12/2015 .....        R$    354.116,15
b)    Saldo da Amortização de Softwares até  31/12/2015 ..........        R$    677.547,71
c)    Total depreciado e amortizado até 31/12/2015 ..................       R$ 1.031.663,86

 

A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

 

4.    PASSIVO CIRCULANTE

            O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

 

Restos a Pagar Processado – 2016
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Ø  O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado do Exercício de 2015 em 31/12/2015 é de R$ 253.529,08  (duzentos e
cinquenta  e  três  mil,  quinhentos  e  vinte  e  nove  reais  e  oito  centavos).  A  escrituração  obedeceu  às  normas  do  artigo  36  da  Lei  nº
4.320/64.

 

Obrigações de Repartições a Outros Entes

 

Ø  O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes em 31/12/2015 é de R$ 1.277.140,54 (um
milhão, duzentos e setenta e sete mil, cento e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), discriminado da seguinte forma:

 

a)    Fundo de Apoio criado pelo CAU BR, conforme Resolução CAU BR nº 27 de 06/07/2012 e atualizada pela Resolução CAU BR nº
97 de 5/12/2014 , nos termos previstos no art. 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 1.261.429,77.

b)    Refere-se a crédito do Fundo de Reserva do CSC no valor de R$ 15.710,77.

 

Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

 

Está  registrado  na  contabilidade  na  conta  de  Provisões  em  31/12/2015,  o  valor  de  R$  935.345,87  (novecentos  e  trinta  e  cinco  mil,  trezentos  e
quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), cuja composição é a seguinte:

 

Férias ...............................................................       R$   702.011,33

INSS ................................................................        R$   157.068,91
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FGTS ...............................................................        R$     67.670,87 

PIS s/ Folha de Pagamento ............................    R$       8.594,76

Total de provisões em 31/12/2015 ...............   R$   935.345,87

Observação:

a)    O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme
manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

b)    O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2013.

 

Provisões para Ações Trabalhistas a Curto Prazo

 

Está  registrado  pelo  valor  de  R$  16.048,92  (dezesseis  mil,  quarenta  e  oito  reais  e  noventa  e  dois  centavos),  as  ações  trabalhistas  dos  ex-
empregados  temporários Cícero Carlos Vieira de Souza e Jacqueline Correa de Oliveira, conforme ações  trabalhistas 1200-20.2014.5.10.0011 e
645.27.2014.5.10.0003 (valor de perda efetiva ou estimada).

 

Provisões para Ações Cíveis a Curto Prazo

 

Está registrado pelo valor de R$ 5.692,48 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), sobre ação de cumprimento do
fundo de apoio contra o CAU BR, ação ordinária 5013.169.15.2013.404.7000. (valor de perda efetiva ou estimada)

 

Consignações
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O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações em 31/12/2015,  é de R$ 9.568,91 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
noventa e um centavos). As consignações refere-se a retenção de INSS, Tributos Federais, contribuição sindical e Sindecof oriundas de pagamento
de serviços prestados a PF e PJ e retenção da folha de pagamento.

 

Garantia – Caução

 

Ø  O valor de R$ 76.943,13  (setenta e seis mil, novecentos e quarenta e  três  reais e  treze   centavos),  refere-se a depósito de caução,
efetuado  pela  empresa  OAK  Soluções  e  Equipamentos,  realizado  no  mês  de  setembro  de  2012  e  pela  empresa  Audilink  &  Cia,
previsto no contrato de prestação de serviços CAU/BR nº 3/2015. Capítulo 21 do Termo de Referência ( 5% do valor do contrato).

                        

 

 

5.    PASSIVO NÃO CIRCULANTE

 

5.1 – PROVISÕES PARA AÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO

 

Está registrado pelo valor de R$ 350.202,91 (trezentos e cinquenta mil, duzentos e dois reais e noventa e um centavos), as ações trabalhistas dos
ex-empregados Rosimar Lima Cunha, Gercileide Pereira da Silva e outros, Silvia Mayumi Nawa Nakamai e do empregado Emerson Charlley da
Fonseca,  conforme  reclamações  trabalhistas  000106-50.2015.5.10.0022,  4240-61.2015.4.01.4100,  0001346-24.2015.10.0012  e
0001126.56.2015.5.10.002 (valor de perda efetiva ou estimada).
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5.2  - PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO

Está  registrado  pelo valor  de R$  773.852,17  (setecentos e  setenta e  três mil,  oitocentos  e cinquenta  e dois  reais e  dezessete  centavos),
sobre diversões ações ordinárias. (valor de perda efetiva ou estimada)

 

6. – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

            O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o
Exercício de 2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$ 21.521.276,46 (vinte e
um milhões, quinhentos e vinte e um mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

            O Resultado Patrimonial  foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –
CAU  BR  apresentou  no  exercício  de  2015  um  Superávit  Patrimonial  no  valor  de  R$  4.410.795,23  (quatro  milhões,  quatrocentos  e  dez  mil,
setecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos).  A composição do Superávit Patrimonial em 2015 foi a seguinte:

a)    Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ....................            R$  36.262.597,68

b)    (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .................           (R$ 31.851.802,45)

c)    (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/15 .................       R$    4.410.795,23

            O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2015 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados
no sistema patrimonial.

 

 

 

7 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2015 foi um Superávit de R$ 160.031,72 (cento e sessenta mil, trinta e um reais e setenta e
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O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2015 foi um Superávit de R$ 160.031,72 (cento e sessenta mil, trinta e um reais e setenta e
dois centavos), conforme demonstramos:

a)    Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/15    ............            R$ 32.963.025,97

b)    (-) Crédito Empenhado Pago até 31/12/15 ........................       (R$ 30.583.614,25)

c)    (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/15 .........           R$   2.379.411,72

                                                                                                                                                           

8 – RESULTADO FINANCEIRO

 

            O Resultado Financeiro apurado em 31/12/15 é um Superávit no valor de R$ 12.747.974,33 (doze milhões, setecentos e quarenta e sete
mil,  novecentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  trinta  e  três  centavos),  apurado  no  Balanço  Patrimonial  do  mês  de  dezembro  de  2015,  conforme
demonstramos:

a)    Saldo Disponível apurado em 31/12/15 ............................ R$  15.322.243,26

b)   (-) Passivo Financeiro em 31/12/15 ................................... R$   (2.574.268,93)

c)    (=) Superávit Financeiro em 31/12/15 ...............................           R$  12.747.974,33
 
 

9 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

 

            De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração
do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro
dos órgãos e entidades do setor público. 

            O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes. 

O  Fluxo  de  Caixa  das  operações  compreende  os  ingressos  decorrentes  de  receita  corrente  e  ingressos  extra-orçamentários,  dos
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O  Fluxo  de  Caixa  das  operações  compreende  os  ingressos  decorrentes  de  receita  corrente  e  ingressos  extra-orçamentários,  dos
desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da
Despesa de Capital.

            

            A demonstração do Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrada:

 
INGRESSOS
 
Receita Corrente ..................................................                         R$ 32.963.025,97
Ingressos Extra-Orçamentários ...........................                                   R$ 49.260.546,76
 
DESEMBOLSOS
 
Despesa Corrente ...............................................                         R$ 30.583.614,25
Restos a Pagar Não Processados ......................                                  R$  1.059.708,75
Desembolsos Extra-Orçamentários ...................                                    R$ 51.688.465,51
Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)                           R$   1.588.019,43
 
Apuração do Fluxo de Caixa no Período ...........                              (R$  1.108.215,78)

 

            Houve uma redução no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no exercício de 2015, em relação ao exercício de 2014 no valor de R$
1.108.215,78 (um milhão, cento e oito mil, duzentos e quinze reais e setenta e oito centavos),  correspondente a 6,74%.

 

Brasília-DF, 11 de março de 2016.
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CAU - BR

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.702.767/0001-77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

28.553.501,0132.963.025,97        RECEITA CORRENTE

21.864.529,1723.911.975,05          COTA PARTE

644.794,26576.687,46          RECEITA DE SERVIÇOS

644.794,26576.687,46            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

1.619.362,162.090.605,98          FINANCEIRAS

1.619.362,162.090.605,98            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.619.362,162.090.605,98              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

72.910,490,00          TRANSFERENCIAS CORRENTES

4.351.904,936.383.757,48          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

158.337,12164.407,16            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

816,8432,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

4.192.750,976.219.318,32            RECEITA DE RESSARCIMENTO

67.229.381,5849.260.546,76        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

2.982.711,081.059.708,75        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

66.565.282,0651.688.465,51        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

26.234.889,4529.475.398,47FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

28.393.469,2930.583.614,25          CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

27.038.712,2028.995.594,82            DESPESA CORRENTE

11.280.938,7512.596.745,75              PESSOAL

95.952,9657.396,28              MATERIAL DE CONSUMO

2.798.196,662.990.296,81              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.284.771,5610.925.568,54              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

587.567,23455.738,81              ENCARGOS DIVERSOS

0,0018.117,03              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.991.285,041.951.731,60              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.354.757,091.588.019,43            DESPESA DE CAPITAL

1.354.757,091.588.019,43              INVESTIMENTOS

-28.393.469,29-30.583.614,25FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

-2.158.579,84-1.108.215,78GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

18.589.038,8816.430.459,04CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

16.430.459,0415.322.243,26CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil

151.408.491-00

CRC DF nº 485

RENATO DE MELO TEIXEIRA

Gerente Financeiro

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Presidente

116.396.791-20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015
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CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

30.439.577,7431.851.802,45VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA30.779.401,9536.262.597,68VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

10.998.784,1112.722.521,29PESSOAL E ENCARGOS21.963.910,7523.812.593,47CONTRIBUIÇÕES

10.347.838,6711.253.749,00REMUNERAÇÃO DE PESSOAL21.963.910,7523.812.593,47CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

10.347.838,6711.253.749,00REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS21.963.910,7523.812.593,47CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

650.945,441.108.763,74BENEFÍCIOS A PESSOAL4.837.545,236.796.005,78EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

650.945,441.108.763,74BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS4.837.545,236.796.005,78EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00360.008,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E
ENCARGOS

4.837.545,236.796.005,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

0,00360.008,55INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.619.362,162.090.605,98VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

17.429.825,1216.327.472,13USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.619.362,162.090.605,98OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

96.863,9247.716,76USO DE MATERIAL DE CONSUMO1.619.362,162.090.605,98MULTAS SOBRE ANUIDADES

96.863,9247.716,76CONSUMO DE MATERIAL2.152.401,943.302.924,31TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

17.069.778,7715.836.825,48SERVIÇOS2.152.401,943.302.924,31TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

3.163.654,813.151.722,49DIARIAS2.152.401,943.302.924,31TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

2.530.036,342.461.372,18SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS206.181,87260.468,14OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

11.376.087,6210.223.730,81SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS816,8432,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

263.182,43442.929,89DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO816,8432,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

110.730,71177.362,07DEPRECIACAO205.365,03260.436,14DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

152.451,72265.567,82AMORTIZACAO158.337,12164.407,16INDENIZAÇÕES

1.991.285,042.015.232,09TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS0,007.339,60REVERSÃO DE PROVISÕES

1.991.285,042.015.232,09TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS47.027,9188.689,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

1.991.285,042.015.232,09TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

7.606,11824,00DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

7.606,11824,00PERDAS INVOLUNTARIAS

7.606,11824,00PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

12.077,36785.752,94OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

12.077,36785.752,94DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

12.077,36785.752,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

30.439.577,7431.851.802,45Total das Variações Passivas :30.779.401,9536.262.597,68Total das Variações Ativas :

339.824,214.410.795,23Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 36.262.597,68 30.779.401,95 36.262.597,68 30.779.401,95Total

RENATO DE MELO TEIXEIRA

Gerente Financeiro

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil

151.408.491-00

CRC DF nº 485

HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Presidente

116.396.791-20

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,001.587.323,80INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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