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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 154/2016, aplicável aos Conselhos, estrutura de conteúdos constante do Anexo
Único  da  Portaria-TCU nº  59/2017,  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 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 2016, o público de arquitetos e urbanistas registrados e ativos no Conselho, em todo
o  território  nacional,  esteve  constituído  por  143.233  arquitetos  e  urbanistas  e  20.160
empresas desse segmento econômico,  distribuídos em todo o  território  nacional.  Sua
distribuição geográfica denotava que 56% dos profissionais estão centrados nas capitais
enquanto que para as empresas o índice é de 51%. As atividades profissionais foram
representadas por 803.054 RRT¹, com uma média de 6 RRT por profissional. Das atividades
abrangidas pelos RRT emitidos, tem-se: 54,4% direcionados a Projetos; 32,3% a Execução;
8,7% a Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo; 2,7% em Gestão; 1,3% em Meio
Ambiente,  Planejamento  Regional  e  Urbano;  0,5%  em  Engenharia  de  Segurança  do
Trabalho; e 0,1% em Ensino e Pesquisa.

Importante mencionar que o Plano de Ação 2016 seguiu as políticas,  prioridades e
estratégicas  aprovadas  pelo  Plenário  do  CAU/BR,  em  observância  ao  Planejamento
Estratégico do CAU – 2023, cuja Missão é “Promover a Arquitetura e Urbanismo para
Todos" e a Visão "Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo".

Importante mencionar que o Plano de Ação 2016 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 2016, 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 2016 que ocorreram no período.

A atuação do CAU/BR, em 2016 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
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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, na forma de
seu Mapa Estratégico.

Nesse contexto, o focando a atuação para atender aos objetivos estratégicos priorizados,
no atendimento de sua Missão e Visão, o Plano de Ação do CAU/BR, aprovado para o
exercício,  estava contemplado em 77 iniciativas  estratégicas,  sendo 47 projetos  e  30
atividades, com recursos previstos de R$ 41,05 milhões. Pela execução das metas e dos
resultados alcançados, no exercício, verifica-se que 70 iniciativas que foram implementadas
(40 projetos e 30 atividades), o que demonstra uma efetividade de 90,9 % das iniciativas
estratégicas programadas. Para suportar essas execuções foram direcionados recursos no
montante de R$ 34,1 milhões, representando 83,1% do total previsto.

Na  linha  do  tempo,  ao  final  de  5  (cinco)  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 81 colaboradores, profissionais qualificados e comprometidos, dos
quais 63 foram selecionados por meio de concurso, 18 de livre provimento e 1 mandatário
público (Ouvidor-Geral). Quanto à formação, são 59 de nível superior e 23 de nível médio.
Frente às necessidades de trabalho, esse quadro foi acrescido de 19 estagiários.

Nesse contexto, o Plano de Ação do CAU/BR, aprovado para o exercício de 2016, foi
implementado de forma estruturada em iniciativas estratégicas e com o envolvimento de
toda sua estrutura organizacional. 

Das principais metas e resultados alcançados pelo CAU/BR, em prol do fortalecimento e
desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, bem como voltadas para a
excelência da gestão e consolidação de sua estrutura, focando os objetivos estratégicos
priorizados para o exercício de 2016, pode-se mencionar:

 

I  -  TORNAR A  FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA  DO EXERCÍCIO  DA
ARQUITETURA E URBANISMO

Das metas e resultados para o atingimento desse objetivo estratégico, menciona-se:

Projeto Encontros Temáticos da CEP-CAU/BR com os CAU/UF –realizados 3 seminários
que visaram manter a aproximação com os Conselhos Estaduais, bem como disseminar
conhecimentos e desenvolver capacitações sob os temas de Fiscalização, Direitos Autorais
e Registro de Responsabilidade Técnica. Dos seminários, 2 foram realizados em parceria,
um com CAU Paraná e o outro com o CAU Tocantins. Os eventos tiveram a participação do
corpo de conselheiros e funcionários dos CAU/UF e de profissionais, com uma média de 80
a 100 participantes por cada.

Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC – das principais ações  salienta-
se: o funcionamento do gerenciador avançado de demandas (GAD); o Sistema TAQ – Tele
Atendimento Qualificado; implantado o "serviço de 4007”; contratação dos serviços de Data
Center; realização de 4 reuniões ordinárias e 1 extraordinária pelo Colegiado de Governança
do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  (CG-CSC);  realizada  a  implantação  e
disponibilização da nova versão do IGEO, com  atualização da Base de Arruamento e
Geocode. Dentre as evoluções do SICCAU, estão as ordens de serviços que remodelaram o
módulo financeiro, permitindo o atendimento da resolução n° 121. Assinado o contrato de
consultoria para o aprimoramento da gestão do CSC. Na busca da otimização a rede e do
ganho de desempenho, foi efetivada a contratação do link dedicado de internet.  Foram
realizadas  7  capacitações  entre  os  gestores  e  funcionários,  que  proporcionou
aprimoramento do conhecimento dos analistas, viabilizando maior habilidade na resolução
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de problemas, manutenções de forma simples e eficaz e aprimoramento no atendimento aos
sítios do Conselho. Do sistema Implanta - Siscont houve a instalação de 98 módulos, dentre
os  quais:  CCUSTO,  SISPAT,  SIALM,  SCCL,  SISPAD,  com utilização  pelo  CAU/BR e
CAU/UF.  Foram  solicitadas  e  acompanhadas,  178  ordens  de  serviços,  sendo  108
concluídas. Foram emitidas 10.580 carteiras de identidade profissional, o que representou
50% da  meta  prevista.  Para  equacionar  e  aprimorar  as  informações  de  profissionais,
empresas e RRT, fornecidas pelo SICCAU e IGEO, foram adotados procedimentos que
higienizou os dados de municípios no IGEO. Também foram ajustadas as informações dos
quantitativos de profissionais do IGEO com os relatórios de gestão do SICCAU, o que
ajustou  e  uniformizou  as  informações  entre  os  dois  sistemas.  Os  serviços  foram
disponibilizados com efetividade e de forma compartilhada aos Arquitetos e Urbanistas.

 

II - ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM
OS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE

Das metas e resultados para o atingimento desse objetivo estratégico, menciona-se:

Projeto Ethos - as metas deste projeto, objetivavam ao aprimoramento e evolução dos
processos de gestão do CAU/BR, fundamentalmente no que se refere à tecnologia da
informação,  visando  alavancar  o  posicionamento  do  CAU/BR  no  cenário  nacional  e
internacional. As metas previstas foram realizadas e o resultado alcançado foi a formatação
do protótipo do aplicativo "Ache um Arquiteto", em fase de implantação, plataforma esta que
abrigará a produção do arquiteto e urbanista dentro do SICCAU, para consulta da sociedade
em geral.

Projeto de Convênio com a ABNT - referente à manutenção do convênio com a ABNT,
que objetiva disponibilizar o acesso dos Arquitetos e Urbanistas aos produtos e serviços
disponibilizados  pela  ABNT,  em  condições  diferenciadas,  em  2016,  foi  mantida  a
manutenção dos descontos, para os arquitetos e urbanistas, na aquisição de normas e na
realização dos cursos da ABNT, de análise e interpretação de normas técnicas.

Projeto de Carteiras de Identidade Profissional - Foram expeditas e enviadas 10.580
carteiras profissionais de Arquitetos e Urbanistas.

Atividade de manter e desenvolver as atividades do conselheiro representante das IES -
das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: a participação do Conselheiro
representante das instituições de ensino superior em eventos em prol da articulação com as
Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF; I Seminário de Integração do CAU – O
Papel  do  Ensino  e  do  CAU na  capacitação  e  na  formação  continuada  em Ética  e  no
Exercício  Profissional  por  diferentes  modalidades  de  comunicação;  Fórum  de
Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS; Reunião Técnica com a
SERES/MEC e Reunião com o Presidente do INEP; Reunião conjunta entre Coordenação
da CEF-CAU/BR, Assessoria Internacional do MEC, ANDIFES e DCE/MRE; Encontro da
CEF-CAU/BA com os Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado;
Congresso Estadual  de Arquitetura  e  Urbanismo de Santa Catarina:  Escola  Profissão
Cidade -  Um novo projeto;  II  Seminário Ensino e Prática Profissional  do CAU/MG. No
período também ocorreram visitas aos CAU/UF, realizadas para participação em eventos
junto aos coordenadores de curso, nas quais foram apresentados os projetos da CEF em
andamento no CAU/BR. Além de visitas ao sistema educacional para tratativa de demandas
da CEF/BR e CEF/UF, como o esclarecimento de dúvidas quanto aos normativos federais
vigentes e suas relações com as ações atuais da comissão; solicitação de encaminhamento
do processo de alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de arquitetura e
urbanismo.  Também  houve  a  participação  em  reuniões  no  Ministério  das  Relações
Exteriores (MRE) para tratativa de temas comuns entre CEF e CRI, como: esclarecimento
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quanto ao trânsito de profissionais diplomados no Brasil por meio do Programa PEG-G do
governo federal; e, comércio de serviços.

Atividade de Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional -
da atuação voltada ao exercício profissional, das principais ações e resultados alcançados,
salienta-se: realização de 11 reuniões ordinárias e 11 reuniões técnicas, cujos principais
assuntos abordados foram sobre carteiras profissionais, registros e RRT. Elaboração de 3
proposições de resolução sobre: Carteiras Profissionais, Registros Profissionais e RRT. Os
conselheiros da CEP representaram e participaram de 10 eventos externos,  como:  3º
Seminário  Legislativo do CAU/BR, no Congresso Nacional;  Reunião Técnica da CEP-
CAU/RS sobre Direitos Autorais; Seminário Regional da CED-CAU/BR – em Campo Grande
/ MS; Seminário Fiscalização do CAU/RS; Seminário da Comissão de Política Profissional
do CAU/BR (CPP); 9º Seminário Regional da CED-CAU/BR – em Manaus/AM; 5º Encontro
do CAU/RJ com a Sociedade e II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas CAU/RJ;
Oficina de Treinamento do IGEO – em Brasília/DF; Seminário do CAU/GO sobre tecnologia
sustentável; Seminário Nacional do CEAU-CAU/BR, em Brasília/DF. Foram encaminhadas
propostas, ao CSC, para adequação e melhoria dos módulos RDA, Fiscalização, Denúncia,
RRT e Certidões no SICCAU. Foram emitidas 96 Deliberações de Comissão e analisadas e
encaminhadas  142  demandas  protocoladas  no  SICCAU  ou  por  e-mail,  oriundas  dos
CAU/UF, GCSC, RIA, Ouvidoria e Presidência do CAU/BR, com esclarecimentos acerca de
RRT, atribuições e atividades (Resolução nº 21), RDA e Direitos Autorais, Certidões de
Acervo Técnico, Registros profissionais e de PJ e outros assuntos e temas de mérito sobre o
exercício  profissional.  Na  busca  pela  regulamentação  do  exercício  profissional  da
Arquitetura  e  Urbanismo  foram  elaborados  3  (três)  anteprojetos  de  resolução  para
disciplinamento e definição de procedimentos para: Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), Emissão de Carteiras de Identificação Profissional e Registro Profissional no CAU.
Foram  realizadas  análises  e  Votos  Fundamentados  para  15  (quinze)  processos
fiscalizatórios,  em grau de recurso,  todos encaminhados ao Plenário do CAU/BR para
julgamento.

Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Temporária de Harmonização do
Exercício Profissional - na busca pela harmonização do exercício profissional dos arquitetos
e urbanistas, e engenheiros, foram realizadas 10 reuniões entre ordinárias e extraordinárias.
Como  resultado  houve  a  construção  de  uma  Metodologia  para  as  Discussões  de
Sombreamento das profissões envolvidas,  a fim de nivelar  os entendimentos a serem
adotados no âmbito do Sistema CONFEA/CREA e do CAU/BR e dos CAU/UF, relativamente
às  atribuições  profissionais  e  exercício  da  profissão  em  áreas  compartilhadas  entre
arquitetos e urbanistas, e os profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA, bem
como das competências relacionadas à orientação, disciplina e fiscalização das profissões
que possam ser exercidas de forma compartilhada entre o CONFEA e o CAU.

Atividade de Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria - das principais
realizações e resultados alcançados, salienta-se: participação ativa do Ouvidor-Geral nas
reuniões Plenárias, nas reuniões de Comissão e do Conselho Diretor do CAU/BR. Em 2016,
focou-se a atuação na qualidade dos atendimentos, unificando os sistemas para base de
dados compartilhada e na expansão do sistema de atendimento. Foi realizado o Encontro
Nacional  dos Ouvidores,  que contou a participação de todas as Ouvidorias Estaduais.
Objetivou  tratar  de  assuntos  relacionados  a  atividades  desempenhadas  por  todas  as
unidades do Conselho e para o alinhamento dos procedimentos realizados em prol  da
uniformização dos atendimentos. Foram realizados estudos quantitativos e qualitativos
acerca dos problemas mais frequentes na vida do Arquiteto e Urbanista e proposto algumas
soluções. Durante o ano, a visita do Ouvidor-Geral nos estados aproximou a Ouvidoria do
CAU/BR  às  Ouvidoria  estaduais,  qualificando  o  atendimento  prestado  na  esfera  do
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Conselho.  Das  ações  e  resultados  alcançados,  um dos  que merecerem destaque diz
respeito à implementação da Ouvidoria na mesma plataforma utilizada para os atendimentos
do TAQ (Tele Atendimento Qualificado) – 0800 proporcionando, com essa migração, a
melhoria da qualidade do atendimento que adquiriu um novo patamar, uma vez que a base
de dados dos atendimentos passou a estar disponível para consulta pela Ouvidoria. Alguns
CAU/UF se mostraram interessados em contratar o programa, com o objetivo de integrar o
atendimento  na  esfera  Estadual.  Esse  projeto  será  estendido  para  2017.  No  ano,  a
Ouvidoria  recebeu  3.372  manifestações,  abrangendo  a  totalidade  de  suas  atividades
independente de hierarquia e ou posição em seu organograma funcional. Das manifestações
recebidas, 93% foram concluídas com êxito, enquanto que 7% ficaram inconclusas. No
período, os acessos a este serviço, em sua maioria, 99,3%, se deram através do portal
eletrônico da Ouvidoria do CAU.

 

III - ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE

Das metas e resultados para o atingimento desse objetivo estratégico, menciona-se:

Projeto do Portal da Transparência - foi concebido para uso tanto do CAU/BR quanto dos
CAU/UF. Inicialmente foi realizado o mapeamento administrativo das informações a serem
publicadas  e  o  desenvolvimento  de  rotinas  e  formatos  para  adequar  o  conteúdo  às
determinações normativas. Depois foi realizada a adaptação da versão livre do Sistema
Eletrônico de Informações ao Cidadão para o contexto administrativo do CAU. Os CAU/UF
realizaram o preenchimento de questionários sobre a situação de cumprimento da Lei de
Acesso  à  Informação,  em  cada  um  deles.  No  total  foram  publicados  16  Portais  da
Transparência, cada um deles com painel de administração em Wordpress, sistema de
banco relatórios PORTALDETRANSPARÊNCIA.NET e Sistema Eletrônico de Informações
ao Cidadão (e-SIC) em pleno funcionamento.

Projeto Publicidade - na busca da comunicação com a sociedade, foram publicados
anúncios, em renomadas revistas de Arquitetura e Urbanismo, destacando entre outros
assuntos: a divulgação do balanço das ações realizadas pelo CAU em 2015; as novas
regras para emissão do Registro de Responsabilidade (RRT), definidos pela Resolução Nº
94; a “Carta Aberta à Presidência da República”, alertando para os perigos da chamada
aprovação  da  Lei  das  Estatais  com  a  incorporação  da  modalidade  de  “contratação
integrada”, sem a exigência de um projeto completo para licitação de obras públicas; as
condições diferenciadas para crédito nos escritórios de Arquitetura e Urbanismo; a Carta-
Compromisso do CAU/BR para com a Nova Agenda Urbana proposta pela Organização das
Nações  Unidas.  Foram desenvolvidos  cinco  posts  de  Facebook  sobre  as  atribuições
profissionais de arquitetos e urbanistas e também folderes bilíngues (inglês e espanhol) da
Carta-Compromisso  do  CAU/BR  em  favor  da  Nova  Agenda  Urbana  da  ONU.  Foram
realizadas as seguintes campanhas publicitárias: segunda fase da campanha “Arquitetos e
Urbanistas pela Ética”, voltada para estudantes e lojistas; Campanha do Dia do Arquiteto
voltada à Nova Agenda Urbana da ONU, focando o planejamento urbano das cidades
brasileiras. O CAU/BR, em parceria com o IAB, promoveu o Concurso Nacional de Projetos
de Arquitetura e Complementares para Nova Sede do CAU/BR e do IAB/DF com ampla
divulgação publicitária. As campanhas, nas mais diversas plataformas, proporcionaram uma
boa divulgação da imagem do CAU para a sociedade.

Projeto Imprensa - durante todo o ano foi realizado o monitoramento do noticiário sobre o
setor de Arquitetura e assuntos de interesse do CAU, dos quais destacam-se: exigência do
projeto completo para obras públicas e do planejamento urbano como instrumento de
qualificação das cidades; dos projetos, MP 735/2016 que deu origem à Lei das Estatais
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(13.303,  de  30  de  junho  de  2016)  e  o  PLS 559/2013,  que  trata  da  revisão  da  Lei  de
Licitações. O CAU/BR defendeu sua posição contrária a essas propostas nas plataformas
disponíveis da autarquia (site, página no Facebook e clipping) e em diversos veículos de
massa, inclusive no exterior; igualmente objeto de censura pelo CAU/BR, foi a MP 700/2015,
que permitiria às empresas e consórcios contratados para execução de obras e serviços de
engenharia para o governo a promoverem a desapropriação necessária de imóveis. Nas
vésperas das eleições municipais de 2016, o CAU/BR e as assessorias de comunicação dos
CAU/UF tiveram sucesso na divulgação espontânea da “Carta aos Candidatos a Prefeitos e
Vereadores”, com recomendações a favor do desenvolvimento urbano integrado. O mesmo
ocorreu com a “Carta Compromisso do CAU/BR” sobre a Nova Agenda Urbana definida pela
ONU na Conferência Habitat III, realizada em Quito, no Equador. Realização do II Encontro
das assessorias de comunicação, com a participação de 20 CAU/UF (AC; AL; AP; AM; BA;
DF; MA; MT, PA; PB; PR; PE; PI; RJ; RS; RO, RR; SP; SE e TO). No seminário ocorreu a
apresentação e debate sobre o Portal da Transparência; o Workshop "SEO como ferramenta
estratégica de branding e posicionamento”;  debate Campanha "Arquitetos pela Ética".
Apresentação, pelo CAU/SP, da Revista Móbile e outros, CAU/MG e CAU/PB apresentaram
sobre  a  Campanha  de  Valorização  Profissional;  CAU/PE  com  a  Articulação  Urbana;
CAU/RN apresentou os Projetos Papo Reto e Café com Arquiteto; CAU/PA em Parceria com
Sindcom/Secovi apresentou sobre a fiscalização de condomínios; CAU/AL com o Bate-papo
com Candidatos à Prefeito,  entre outros; foram apresentados Anuário de Arquitetura e
Urbanismo, o sistema de envio de newsletter, Campanha Dia do Arquiteto 2016. O evento
foi considerado um sucesso pelos participantes.

 

IV - INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO
E SUA FORMAÇÃO CONTINUADA

Das metas e resultados para o atingimento desse objetivo estratégico, menciona-se:

Projeto de Manifestações Técnicas - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira
CAU/BR e ABEA - o CAU/BR, por intermédio da Comissão de Ensino e Formação - CEF,
firmou convênio com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, com o
objeto  de  dar  continuidade  à  elaboração  de  manifestações  técnicas  no  âmbito  dos
processos dos atos autorizativos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. A ABEA efetivou a
elaboração de  manifestações  técnicas  relativas  aos  processos  dos  atos  autorizativos
(autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo, nos prazos estabelecidos pelo MEC e o atendimento às atividades previstas no
Acordo de Cooperação firmado entre CAU/BR e MEC para o fortalecimento da política
regulatória na área da formação em Arquitetura e Urbanismo; realizada uma reunião com a
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação
(SERES/MEC) para informar sobre o andamento da elaboração das manifestações e sobre
as alterações do Decreto 5773/2006 pelo Decreto nº 8.754/2016. A revisão do material
analítico, resultante das Manifestações Técnicas, foi avaliado na 56ª reunião ordinária da
CEF, quando da apresentação da coordenadora das manifestações na ABEA, durante a
reunião.  Foram  enviadas,  ao  Ministério  da  Educação  (MEC),  por  meio  da  ABEA,  24
manifestações técnicas para processos de autorização de curso, 11 manifestações técnicas
para processos de reconhecimento de curso e 1 manifestação técnica para renovação de
reconhecimento de curso, totalizando 36 processos de atos autorizativos respondidos ao
MEC.

Projeto da Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU) - das principais ações e
resultados alcançados neste projeto, salienta-se: a contratação de consultoria externa para a
produção  de  relatórios  para  embasamento  do  projeto  de  acreditação  dos  cursos  de
arquitetura e urbanismo e proposta de programa apropriado. Foram entregues os seguintes
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produtos: relatório de levantamento de processos de avaliação de cursos de arquitetura e
urbanismo  no  Brasil  pelos  órgãos  competentes,  indicando  os  pontos  positivos  e  as
disfunções (Etapa 1); relatório do levantamento de programas de acreditação de cursos de
arquitetura e urbanismo no exterior (EUA, Reino Unido, MERCOSUL e outros), indicando as
boas práticas e as disfunções (Etapa 2). Na etapa 3 foi entregue a proposta de programa de
acreditação  para  cursos  de  arquitetura  e  urbanismo,  incorporando  as  contribuições
resultantes das discussões no âmbito da Comissão de Ensino e Formação CEF do CAU/BR.
Por fim, a proposta 4 apresentou a forma de acompanhamento e critérios de avaliação do
programa de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo, no âmbito do CAU/BR.
Também foi elaborado o Projeto do Sistema de Acreditação de Cursos de Arquitetura e
Urbanismo do CAU/BR; a proposta de alteração do documento Perfis da Área e Padrões de
Qualidade  dos  Cursos  de  Arquitetura  e  Urbanismo;  e  o  anteprojeto  do  sistema  de
acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo do CAU/BR, além da minuta de projeto de
avaliação dos cursos e outras atividades específicas realizadas e da minuta de projeto de
avaliação dos cursos e demais documentos necessários.  Foi  realizada reunião com o
Ministério da Educação - MEC para buscar apoio, apresentar o projeto e dar conhecimento
sobre o projeto de acreditação. Ocorreu uma visita técnica para pesquisa em projeto de
residência técnica no Rio de Janeiro. Ao final ocorreu a entrega dos relatórios finais (etapas
1 e 2) e da minuta da proposta de programa de acreditação para cursos de Arquitetura e
Urbanismo, elaborada pelo consultor  externo contratado,  para produção do projeto de
acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo. Considerando as metas constantes no
Plano de Ação de Ensino e Formação e as realizações apresentadas, pode-se dizer que
foram muitas as conquistas alcançadas em 2016.

Atividade de Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação -
das principais ações e resultados alcançados em prol desse objetivo estratégico, salienta-se
a realização de 11 reuniões ordinárias com assuntos de competência da comissão e 8
reuniões  extraordinárias  para  encaminhamento  de  assuntos  urgentes,  especialmente
análises de solicitações de registros de profissionais portugueses. Houve participação dos
conselheiros em vários eventos, dentre os quais se menciona: I Seminário de Integração do
CAU – O Papel do Ensino e do CAU na capacitação e na formação continuada em Ética e
no Exercício Profissional por diferentes modalidades de comunicação; Seminário Regional
da CED-CAU/BR; Fórum de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do RS;
Reunião Técnica com a SERES/MEC e Reunião com o Presidente  do INEP;  Reunião
conjunta entre Coordenação da CEF-CAU/BR, Assessoria Internacional do MEC, ANDIFES
e DCE/MRE; Encontro da CEF-CAU/BA com os Coordenadores dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo do Estado; Encontro dos Coordenadores das Instituições de Ensino Superior
(IES) de Arquitetura e Urbanismo do Ceará; Congresso Estadual de Arquitetura e Urbanismo
de Santa Catarina: Escola Profissão Cidade - Um novo projeto; II Seminário Ensino e Prática
Profissional do CAU/MG; Realização de reuniões no CNE, no INEP, no MEC e no MRE para
tratativa  dos  assuntos  inerentes  aos  trabalhos  da  CEF,  em especial  as  negociações
bilaterais, acompanhamento do processo de alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN)  e  processos  regulatórios  do  ensino  superior;  cadastramento  e  atualização  de
cadastro  de  126  cursos  de  arquitetura  e  urbanismo no  CAU,  importação  de  listas  de
egressos no sistema SICCAU para fins de registros profissionais, e orientação aos CAU/UF
e coordenadores de cursos de arquitetura e urbanismo sobre o processo de cadastramento
de cursos e registro de novos profissionais; revisão e aprimoramento do IGEO para fins da
dinamização na elaboração das Matrizes de Mobilidade e do Exercício Profissional e do
módulo acadêmico do SICCAU para agilização nos cadastros de cursos de arquitetura e
urbanismo no CAU. Foram emitidas 176 deliberações da CEF-CAU/BR sobre temas de
competência da Comissão. Efetivado o cadastramento e atualização de cadastro de 126
cursos de arquitetura e urbanismo no CAU e importação de listas de egressos no sistema
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SICCAU  para  fins  de  registros  profissionais.  Tiveram  diferimento  54  registros  de
profissionais diplomados no exterior.

 

 

V - PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO
Das metas e resultados para o atingimento desse objetivo estratégico, menciona-se:

Projeto Código de Ética Comentado desenvolvido pela CED – foi realizada a elaboração
dos comentários ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, pela empresa contratada, com
execução direta do consultor arquiteto e urbanista. Entrega realizada em 8 (oito) relatórios
técnicos. O contrato foi cumprido integralmente, com a entrega e o pagamento dos 8 (oito)
relatórios técnicos elaborados, referentes aos comentários ao Código de Ética e Disciplina
do CAU/BR.

Projeto dos Seminários Regionais da CED – foram realizados 4 Seminários Regionais de
Ética e Disciplina, sendo em: TO; MS; PR e AM; realizado 1 Treinamento Técnico com as
assessorias das CED-CAU/UF e de 1 reunião com as assessorias jurídicas das CED/UF.
Também  foram  realizados  Seminários  Regionais  em:  Teresina/PI,  em  abril;  Campo
Grande/MS, em junho; Curitiba/PR, em agosto e Manaus/AM, em setembro.

Projetos de Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP – realizado o II
Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, em Belém/PA, com
aproximadamente  130  participantes.  O  seminário  alcançou  resultados  significativos:
instrução  os  participantes,  após  exposição  e  debate,  sobre  a  grande  diversidade;
abrangência e importância da ATHIS na Arquitetura e Urbanismo, consequentemente na
qualidade da moradia e da evolução urbana; e divulgação do trabalho do CAU, cumprindo
sua função institucional.

Atividade de Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina – foram
realizadas 11 reuniões ordinárias, 3 reuniões extraordinárias, uma reunião extraordinária
conjunta das comissões CED-CEP-COA e 1 reunião técnica. Foi elaborada a consolidação
das resoluções de éticas e disciplina do CAU/BR, além do projeto de resolução que institui a
nota de desagravo do CAU/BR. Realizado acompanhamento da Campanha contra a reserva
técnica. Foram emitidas declarações negativas de antecedentes ético-disciplinares, bem
como analisados e julgados 20 processos ético-disciplinares em grau de recurso pela
CED/BR.  Também  foram  efetivados  73  deliberações  e  o  encaminhamento  de  32
memorandos e 2 minutas de resolução.

 

Na  busca  da  Excelência  de  Gestão,  em  2016,  o  CAU/BR,  focou  esforços  na
implementação do Modelo de Gestão Gespública. Foi assinando o termo de adesão ao
Programa  Nacional  de  Gestão  Pública  e  Desburocratização,  com  o  Ministério  de
Planejamento, Orçamento e Gestão. No processo, foi realizado treinamento, com mais de 40
colaboradores, e a Auto avaliação, que foi validada pelo referido Ministério. Na primeira fase
de implantação do Gespública foi priorizada a capacitação em auto avaliação, que ocorreu
entre  18  e  20  de  abril.  Em  dezembro,  foi  aprovada  a  Resolução  nº  126/2016,  que
regulamentou, por meio do CSC os "Serviços Compartilhados por Adesão", dentre eles, a
Plataforma de Gestão Integrada, serviços de treinamento e capacitação nas competências
incorporadas no escopo do Gespública e apoio institucional ao CAU/BR e aos CAU/UF para
assessoria  técnica nas metodologias  de gestão concebidas e  utilizadas no âmbito  do
Programa. Está previsto para o exercício de 2017 a continuidade dos trabalhos nessa frente,
tendo o Integrada e o início da sua respectiva implantação.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

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

 

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° 12.378/2010, compete ao CAU/BR:

 

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;
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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.

 

Informações adicionais
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3.2 NORMAS 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 que 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.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
RESOLUÇÕES DO CAU/BR
RESOLUÇÃO N° 131

de 30/12/2016
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/DF e do
CAU/RO – Exercício 2016 e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 130
de 30/12/2016
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PA e do
CAU/SC – Exercício 2016 e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 129
de 16/12/2016
Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), contemplando os aportes financeiros do CAU/BR ao Fundo de Apoio Financeiro
aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de
2017, e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 128
de 16/12/2016
Institui o procedimento para a realização de desagravo público 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).
 
RESOLUÇÃO N° 127
de 15/12/2016
Aprova os Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), contemplando os aportes financeiros 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 2017, e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 126
de 15/12/2016
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° 125
de 15/12/2016
Homologa  a  Primeira  Reprogramação  do  Plano  de  Ação  e  Orçamento  do  CAU/MA –
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Exercício 2016 e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 124
de 18/11/2016
Altera a Resolução CAU/BR n° 30, de 2012, que dispõe sobre os atos administrativos a
serem expedidos pelo  CAU/BR e pelos  CAU/UF,  disciplina  sua aplicação e  dá outras
providências.
 
RESOLUÇÃO N° 123
de 11/10/2016
Altera a Resolução CAU/BR n° 26, de 2012, que dispõe sobre o registro de arquitetos e
urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por
instituições de ensino superior estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO N° 122
de 23/09/2016
Aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros Titulares e respectivos
Suplentes de Conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) e dá
outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 121
de 19/08/2016
Dispõe sobre as anuidades e sobre a negociação de valores devidos aos Conselhos de
Arquitetura  e  Urbanismo  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  (CAU/UF)  e  dá  outras
providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 120
de 19/08/2016
Aprova a Primeira Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para o exercício de
2016, e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 119
de 19/08/2016
Consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá
outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 118
de 18/08/2016
Aprova a Primeira Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e Orçamento do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) para o exercício de 2016.
 
RESOLUÇÃO Nº 117
de 29/04/2016
Aprova a Reprogramação, em caráter extraordinário, do Plano de Ação e Orçamento do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 116
de 01/04/2016
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Dispõe  sobre  a  criação  de  escritórios  descentralizados  e  sobre  as  atividades  de
representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 115
de 26/02/2016
Constitui a Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional para atuação
conjunta com a Comissão Temática de Harmonização Interconselhos do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 114
de 25/02/2016
Aprova  a  Primeira  Reprogramação  do  Plano  de  Ação  e  Orçamento  do  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – Exercício 2016, e dá outras providências.
 
RESOLUÇÃO Nº 113
de 13/01/2016
Altera a Resolução CAU/BR n° 47, 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.

 

DELIBERAÇÕES PLENÁRIAS

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-06/2016
de 16/12/2016
Aprova o calendário anual do CAU/BR para 2017.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-05.C/2016
de 16/12/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (SHADIR OTHMAN RIGON).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-05.B/2016
de 16/12/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ALFREDO MANUEL PAULO DIAS).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-05.A/2016
de 16/12/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (FRANCISCO CORREA DUARTE).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-04/2016
de 16/12/2016
Aprova o projeto de Resolução que trata do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), referente ao Exercício de 2017.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-02/2016
de 16/12/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº ED-08/2015.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0061-01/2016
de 16/12/2016
Aprecia o Projeto de Resolução que institui o procedimento para a realização de desagravo
público no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-08/2016
de 18/11/2016
Aprova o projeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n° 30, que dispõe sobre os
atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF e o Manual para
Elaboração de Atos Administrativos Normativos de Competência do CAU, e dá outras
providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.G/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MICHAEL EMIL MOSH).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.F/2016
de 18/11/2016
Registro  de  profissional  diplomado  no  exterior  (MARIA  FRANCISCA  SANHUEZA
BOCCHIO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.E/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARTA ROCA MUNOZ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.D/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ANNA CAROLINA BUENO CARDOSO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.C/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (JOANA PACK MELO SOUSA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.B/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (FERNANDO DIAZ SOLER).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-07.A/2016
de 18/11/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ANA FILIPA HIPOLITO COSTA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-06/2016
de 18/11/2016
Aprova o Projeto de Resolução que Altera a Resolução CAU/BR nº 49, de 7 de junho de
2013,  que dispõe sobre o registro temporário e a baixa de registro de pessoa jurídica
estrangeira nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal
(CAU/UF), mediante constituição de sociedade personificada com pessoa jurídica brasileira,
e dá outras providências.
 
DESPACHO DO PRESIDENTE
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-05/2016
de 17/11/2016
Aprova o Projeto do Sistema de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do
CAU/BR.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-04/2016
de 17/11/2016
Institui e compõe a Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à
Informação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e nos Conselhos
de  Arquitetura  e  Urbanismo dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  (CAU/UF)  e  dá  outras
providências.
 
ANEXO 1 – Plano de Ação 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
a  execução  integral  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº.  12.527/2011)  e  seus
regulamentos, homologado pelo Acórdão nº. 2.513/2016 – Plenário, de 28 de setembro de
2016, do Tribunal de Contas da União (TCU).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-03/2016
de 17/11/2016
Cria vagas de empregos efetivos no Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0060-02/2016
de 17/11/2016
Autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar o Memorando de Entendimento com o Conseil
National de l’Ordre des Architectes – Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos (CNOA)
da França.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0019-04/2016
de 15/12/2016
Aprova o projeto de Resolução que trata dos Planos de Ação e Orçamento dos Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao
Exercício de 2017.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0019-03/2016
de 15/12/2016
Homologa  a  Primeira  Reprogramação  do  Plano  de  Ação  e  Orçamento  do  CAU/MA –
Exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0019-02/2016
de 15/12/2016
Homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão
referente ao Exercício de 2015, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0019-01/2016
de 15/12/2016
Aprova o projeto de Resolução que revoga a Resolução CAU/BR Nº 92, que 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.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-07/2016
de 21/10/2016
Constituir  missão  do  CAU/BR  para  participar  do  XXV  Congresso  da  Federação
Panamericana de Associações de Arquitetos,  entre  os  dias  23 e  27 de novembro em
Assunção, no Paraguai.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-06/2016
de 21/10/2016
Aprova as recomendações da CPFi a respeito da auditoria realizada no CAU/MA.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-05/2016
de 20/10/2016
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/DF e do
CAU/RO – Exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.N/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (RONIEL REYES SALAZAR).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.M/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (VIVIAN REIMERS ORTIZ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.L/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARINA PEDROSO CORREIA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.K/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARCO ANTÔNIO RODRIGUES ALVES DE
CARVALHO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.J/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ANDRES MARTIN SEGAL).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.I/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ASTRID PUDSZUHN).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.H/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (CARLOS MARTIN DALLA COSTA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.G/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (RICARDO JOSÉ MONTI).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.F/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (EDUARDO GABRIEL ARROYO).
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.E/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (RUTH CRISTINA SANABRIA DENDIA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.D/2016
de 20/10/2016
Registro  de  profissional  diplomado  no  exterior  (FERNANDO  GUILHERME  RIBEIRO
FERNANDES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.C/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (CARLA FÁTIMA TORRES LINARES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.B/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARIO BRUNO CARVALHO DA ROCHA
LEITE).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-04.A/2016
de 20/10/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (JOSÉ WILSON BORGES E SOARES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-02/2016
de 20/10/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº SF-000249/2011.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0059-01/2016
de 20/10/2016
Referenda a Resolução nº 123 de 11 de outubro de 2016, que altera a Resolução CAU/BR
n° 26,  de 2012,  que dispõe sobre o registro  de arquitetos e urbanistas,  brasileiros ou
estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino superior
estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal
(CAU/UF), e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-011/2016
de 23/09/2016
Aprova o  documento  denominado “Carta  Compromisso  do  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo do Brasil sobre a Nova Agenda Urbana” e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-010/2016
de 23/09/2016
Autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar Memorando de Entendimento com a Federação
de Colégios de Arquitetos da República Mexicana (FCARM).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-09/2016
de 23/09/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000021592/2015 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-08/2016
de 23/09/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/PI
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(Processo de Fiscalização nº 1000017852/2015 do CAU/PI).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-07/2016
de 23/09/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 379765/2016 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-06/2016
de 23/09/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000006438/2014 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.G/2016
de 23/09/2016
Requerimento  de  registro  DEFINITIVO  de  profissional  com  registro  na  OA/PT,  cujo
interessado,  PEDRO  HENRIQUES  CANCELA  DA  FONSECA,  se  diplomou  pela
Universidade Técnica de Lisboa (Lisboa, Portugal/Portugal) e teve o seu diploma revalidado
pela Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis/SC).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.F/2016
de 23/09/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cuja interessada, Valentina
Craboledda, se diplomou pela Università degli Studi di Cagliari (Cagliari/Itália) e teve o seu
diploma revalidado pela Universidade Federal de Goiás (Goiânia/GO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.E/2016
de 23/09/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cuja interessada, ALÍCIA
GABRIELA CANDIA BARRIENTOS, se diplomou pela Universidad Mayor de San Simón
(Cochabamba/Bolívia) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal de Minas
Gerais (Belo Horizonte/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.D/2016
de 23/09/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cuja interessada, Flávia
Romera de Oliveira Mohallem, se diplomou pela Universidade de Chile (Santiago/Chile) e
teve o seu diploma revalidado pela USP (São Paulo/SP).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.C/2016
de 23/09/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, Bastian
Alexander Telg, se diplomou pela Universidade Técnica de Berlim (Berlim/Alemanha) e teve
o seu diploma revalidado pela USP (São Carlos/SP).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.B/2016
de 23/09/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, Jose
Antonio Hoyuela Jayo, se diplomou pela Universidad de Valladolid (Valladolid/Espanha) e
teve  o  seu  diploma  revalidado  pela  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (Belo
Horizonte/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-05.A/2016
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de 23/09/2016
Requerimento  de  registro  DEFINITIVO  de  diplomado  no  exterior,  cujo  interessado,
ANTONIO NUZZI, se diplomou pela Universitá Degli Studi di Roma – La Sapienza – Facoltá
di Architettura di Valle Giulia (Roma/Itália) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-04/2016
de 23/09/2016
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PA e do
CAU/SC – Exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-02/2016
de 23/09/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 241737/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0058-01/2016
de 23/09/2016
Aprecia o Projeto de Resolução que dispõe sobre o 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) e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-06/2016
de 19/08/2016
Aprova o documento denominado “Carta aberta aos candidatos a prefeitos e vereadores –
Qual  a  cidade  que  precisamos?  Um  pacto  pela  qualidade  das  cidades”  e  dá  outras
providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-05/2016
de 19/08/2016
Homologa a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças a respeito da auditoria
realizada no CAU/RR.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-04/2016
de 19/08/2016
Homologa a Deliberação da CPFi a respeito do relatório da comissão de inquérito sobre o
CAU/MA.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-03/2016
de 19/08/2016
Homologa a  Primeira  Reprogramação do Plano de Ação e  Orçamento  dos CAU/UF –
Exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-02/2016
de 19/08/2016
Aprova o projeto de resolução que dispõe sobre anuidades e negociação de seus valores
devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito  Federal
(CAU/UF).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0018-01/2016
de 19/08/2016
Aprova o projeto de resolução que consolida as normas de criação e regulamentação do
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Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-11/2016
de 18/08/2016
Aprova o Calendário de Atividades, Reuniões de Colegiados, Seminários e Encontros para
2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-10/2016
de 18/08/2016
Aprova a representação do CAU/BR para a reunião do Comitê Negociador Birregional (CNB)
das negociações Mercosul-EU.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-09.E/2016
de 18/08/2016
Requerimento  de  registro  DEFINITIVO  de  profissional  com  registro  na  OA/PT,  cuja
interessada, Maria Flor Macedo de Magalhães, se diplomou pela Universidade Lusíada do
Porto (Cidade do Porto/Portugal) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal
de Alagoas (Maceió/AL).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-09.D/2016
de 18/08/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, Renato
Peron, se diplomou pela Istituto Universitario Di Architettura Di Venezia – Universitá Luav Di
Venezia (Veneza/Itália) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal da Bahia
– UFBA (Salvador/BA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-09.C/2016
de 18/08/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, Veiko
Edson Aviles Rocabado, se diplomou pela Universidad Nacional de Tucumán (San Miguel
de Tucumán/Argentina) e teve o seu diploma revalidado pela UNICAMP (Campinas/SP).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-09.B/2016
de 18/08/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior,  cujo interessado, Jan
Christoph Kaiser, se diplomou pela Die Fachhochschule University of Applied Sciences
(Frankfurt/Main/Alemanha) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade Federal da
Bahia – UFBA (Salvador/BA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-09.A/2016
de 18/08/2016
Requerimento de registro DEFINITIVO de diplomado no exterior, cujo interessado, Francisco
José  de  Fuentes  Sabaté,  se  diplomou  pela  Universitat  Politécnica  de  Catalunya
(Barcelona/Espanha) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade de São Paulo –
USP (São Carlos/SP).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-08/2016
de 18/08/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000017082/2015 do CAU/MG).
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-07/2016
de 18/08/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000017644/2015 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-06/2016
de 18/08/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000017201/2015 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-05/2016
de 18/08/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000007189/2014 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-04/2016
de 18/08/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº ED-01/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-03/2016
de 18/08/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 2010-5-00830.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0057-02/2016
de 18/08/2016
Aprova a Primeira Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR –
Exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPEBR N° 0003-01/2016
de 08/07/2016
Delibera sobre a aprovação dos termos do contrato de parceria para construção conjunta de
sedes do CAU/BR e do IAB/DF, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 00056-15/2016
de 22/07/2016
Requerimento  de  registro  DEFINITIVO  de  profissional  com  registro  na  OA/PT,  cujo
interessado, Manuel Maria Azevedo Mendes de Oliveira, se diplomou pela Universidade
Técnica de Lisboa (Lisboa/Portugal) e teve o seu diploma revalidado pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro/RJ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-14/2016
de 22/07/2016
Homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe
referentes ao Exercício de 2015, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-13/2016
de 22/07/2016
Homologa a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá
referentes ao Exercício de 2015, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-12/2016
de 22/07/2016
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Designa representação do CAU/BR na 3ª conferência da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre a Moradia e Desenvolvimento Sustentável – Habitat III
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-11/2016
de 22/07/2016
Autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar Acordos Bilaterais com os países membros do
CIALP para fins de registros profissionais.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-10/2016
de 22/07/2016
Aprova as Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício
2017.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-09/2016
de 21/07/2016
Aprecia o Recurso interposto pela interessada em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000010163/2014 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-04/2016
de 21/07/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 6.09.415-6.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-03/2016
de 21/07/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 07/2013.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0056-02/2016
de 21/07/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 2008-5-12706.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-13/2016
de 17/06/2016
Homologa a recondução do Arquiteto e Urbanista ROBERTO RODRIGUES SIMON como
Ouvidor-geral do CAU/BR.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-12/2016
de 17/06/2016
Autoriza o Presidente do CAU/BR a firmar, com a Ordem dos Arquitectos de Portugal (OA),
termo aditivo ao Acordo de Cooperação para a harmonização das condições de trabalho de
arquitetos e urbanistas, no Brasil e em Portugal, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-11.C/2016
de 16/06/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (PABLO ESTEBAN VERGARA CERDA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-11.B/2016
de 16/06/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (CRISTIAN ANDRÉS ESPINOZA MÉNDEZ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-11.A/2016
de 16/06/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MÁRCIO ANDRÉ LOPES DA COSTA).
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-10/2016
de 17/06/2016
Dá  interpretação  conforme  à  Lei  n°  12.378,  de  2010,  às  atribuições  de  arquitetos  e
urbanistas para as atividades de georreferenciamento e correlatas.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-09/2016
de 16/06/2016
Homologa o Regimento Interno do CAU/GO.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-08/2016
de 17/06/2016
Instaura Comissão de Inquérito no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Maranhão – CAU/MA.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-07/2016
de 16/06/2016
Instaura Processo de Tomada de Contas Especial no CAU/DF.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-06/2016
de 16/06/2016
Aprova as Diretrizes para elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do
CAU – exercício 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-05/2016
de 16/06/2016
Julgamento  de  recurso  em  processo  ético-disciplinar  SICCAU  nº  325736/2015  e
278999/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-04/2016
de 16/06/2016
Julgamento  de  recurso  em  processo  ético-disciplinar  SICCAU  nº  318126/2015  e
93566/2013.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-03/2016
de 16/06/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 282277/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-02/2016
de 16/06/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 136087/2014.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0055-01/2016
de 17/06/2016
Delibera sobre o pedido de reconsideração formulada pelo Senhor Presidente do CAU/RR a
respeito da Deliberação Plenária DPABR N° 0017-05/2016, que considerou REGULAR COM
RESSALVAS as contas do CAU/RR relativas ao exercício de 2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0017-05/2016
de 20/05/2016
Homologa a prestação de contas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados
referentes ao Exercício de 2015, e dá outras providências.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-10/2016
de 19/05/2016
Elege  o  Coordenador  da  Comissão  de  Política  Profissional  do  CAU/BR e  inclui  novo
membro.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-08.C/2016
de 19/05/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (WILSON MEDEIROS D’AVILA MELO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-08.B/2016
de 19/05/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ARTUR MARQUES KALIL).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-08.A/2016
de 19/05/2016
Registro  de  profissional  diplomado  no  exterior  (SUSANA  CRISTINA  MARQUES
CARAMELO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-07/2016
de 19/05/2016
Revoga  a  Deliberação  Plenária  nº  10,  de  2012,  e  regulamenta  a  Ouvidora  Geral  do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-06/2016
de 19/05/2016
Aprova a prestação de contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
referente ao Exercício de 2015, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-05/2016
de 19/05/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000011823/2014 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-04/2016
de 19/05/2016
Revoga  a  DPOBR  nº  0043-01/2015,  suspensa  pela  DPOBR  nº  0044-01/2015,
regulamentada pela DPOBR nº 0052-07/2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-03/2016
de 19/05/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 331075/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-02/2016
de 19/05/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 318582/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0054-01/2016
de 19/05/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000017190/2015 do CAU/MG).
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-10/2016
de 29/04/2016
Aprova o Modelo de Declaração Negativa de Antecedentes Ético-Disciplinares para Pessoas
Jurídicas e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-08/2016
de 29/04/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/RS
(Processo de Fiscalização nº 1000005808/2015 do CAU/RS).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-07/2016
de 29/04/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/RS
(Processo de Fiscalização nº 1000005375/2014 do CAU/RS).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.H/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (GUILLERMO ROMÁN SOSA RODRIGUEZ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.G/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (RENATA BALLONE).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.F/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ANDRÉ MANUEL DOS SANTOS ROSAS
OLIVEIRA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.E/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (PAOLA BIANCHI).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.D/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ABIOLA BARAUNA FASHINA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.C/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MERCEDES DOMLADOVAC GUTZEIT).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.B/2016
de 29/04/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARIA DE LAS NIEVES ACOSTA GARCÍA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-06.A/2016
de 29/04/2016
Registro  de  profissional  diplomado  no  exterior  (ANGELA  QUINÚ  MAGALHÃES  DE
ALMEIDA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-05/2016
de 28/04/2016
Homologa o Regimento Interno do CAU/PA.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-03/2016
de 28/04/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 113535/2014.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-02/2016
de 28/04/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 310714/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0053-01/2016
de 28/04/2016
Referenda a Portaria Presidencial N° 144 Constitui, ad referendum do Plenário do CAU/BR,
comissão de sindicância para apurar irregularidades de natureza administrativa e financeira
no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) e dá outras
providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-10/2016
de 01/04/2016
Designa representação do CAU/BR para Convenção do American Institute of Architects
(AIA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-09/2016
de 01/04/2016
Designa a Comissão Temporária Organizadora da II Conferência Nacional de Arquitetura e
Urbanismo do CAU.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-08/2016
de 01/04/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/MG
(Processo de Fiscalização nº 1000006944/2014 do CAU/MG).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-07/2016
de 01/04/2016
Dispõe sobre a definição de competência para apreciação de processo por ausência de
RRT.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.H/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (BRUNO MARTINS PIMENTA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.G/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (RUI LUÍS STANZANI RODRIGUES LAPA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.F/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (GIACOMO FORNI).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.E/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (FEDERICO PIPA).
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.D/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (FEDERICO GALLUCCI).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.C/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (FEDERICO CALABRESE).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.B/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ARMENIO DA SILVA ALCANTARA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-06.A/2016
de 31/03/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (MARIA FLOR MACEDO DE MAGALHÃES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-05/2016
de 31/03/2016
Dispõe  sobre  a  criação  de  Escritórios  Descentralizados  e  sobre  as  atividades  de
representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-04/2016
de 31/03/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 139309/2014.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-03/2016
de 31/03/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 6.100000361-0.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-02/2016
de 31/03/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 2008511905.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0052-01/2016
de 31/03/2016
Aprova o Memorando de Entendimento entre CAU/BR e IAB/DF e indica representantes
para a Comissão Conjunta para a construção da sede do CAU/BR.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0016-06/2016
de 26/02/2016
Compõe o Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo (CG-CSC) no ano de 2016 e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0016-05/2016
de 26/02/2016
Compõe o Colegiado de Governança do Fundo de Apoio (CGFA) no âmbito do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil no ano de 2016 e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0016-04/2016
de 26/02/2016
Homologa as alterações no Regimento Interno do CAU/RN.
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0016-03/2016
de 26/02/2016
Aprova a nova forma de contratação e operacionalização da confecção e do envio das
carteiras de identidade profissional.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPABR Nº 0016-02/2016
de 26/02/2016
Referendo a portaria presidencial e conversão de portaria em resolução que constitui a
comissão temporária de harmonização do exercício profissional com o CONFEA.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-06/2016
de 25/02/2016
Projeto de resolução que trata da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do
CAU/BR – 2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-04/2016
de 25/02/2016
Aprecia o recurso interposto pelo interessado em face da decisão do Plenário do CAU/CE
(Processo de Fiscalização nº 1247/2013 do CAU/CE).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-03.E/2016
de 25/02/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (BRUNA LEAL FAUSTINO).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-03.D/2016
de 25/02/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (ROBERT DE PAAUW SOLÉ).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-03.C/2016
de 25/02/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (SANDRA PATRICIA SARAVIA TAVARES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-03.B/2016
de 25/02/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (BRUNO LOBO E SOUZA).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-03.A/2016
de 25/02/2016
Registro de profissional diplomado no exterior (HELDER FILIPE DA ROCHA LOPES).
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-02/2016
de 25/02/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar SICCAU nº 288525/2015.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0051-01/2016
de 25/02/2016
Julgamento de recurso em processo ético-disciplinar nº 6.09.109-5.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0050-07/2016
de 12/01/2016
Aprova a realização da 51ª  Reunião da Plenária  Ordinária  e  16ª  Reunião da Plenária
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Ampliada no Rio de Janeiro, e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0050-05/2016
de 12/01/2016
Aprova o Projeto de Resolução que altera a Resolução CAU/BR nº47, que 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.
 
DESPACHO DO PRESIDENTE
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0050-04/2016
de 12/01/2016
Aprova o Calendário de Atividades, Reuniões de Colegiados, Seminários e Encontros para
2016.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0050-03/2016
de 12/01/2016
Elege o Primeiro e Segundo Vice-Presidentes do CAU/BR e dá outras providências.
 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0050-02/2016
de 12/01/2016
Aprova a composição das Comissões Ordinárias e das Comissões Especiais do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil  (CAU/BR), para o exercício de 2016, e dá outras
providências.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
 

PORTARIAS NORMATIVAS
PORTARIA NORMATIVA Nº 50

26/10/2016
Altera o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de
2016, e dá outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 49
15/09/2016
Aprova  o  Regulamento  da  Política  de  Segurança  da  Informação  e  Comunicação  do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 48
11/08/2016
Altera as Portarias Normativas nº 31, de 12 de janeiro de 2015, e nº 33, de 17 de abril de
2015, e dá outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 47
08/08/2016
Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências.
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PORTARIA NORMATIVA Nº 46
14/06/2016
Determina a inativação de registros de arquitetos e urbanistas recebidos dos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), nos casos que especifica e dá
outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 45
25/05/2016
Altera  a  Portaria  Normativa  nº  44/2016,  que  regulamenta,  no  âmbito  do  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em conformidade com a Lei Nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, e com o Decreto Nº 7.724, de 16 de maio de 2012, o acesso a
informações e dá outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 44
10/03/2016
Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em
conformidade com a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e com o Decreto Nº 7.724,
de 16 de maio de 2012, o acesso a informações e dá outras providências.
 
PORTARIA NORMATIVA Nº 43
13/01/2016
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
2016, da gratificação salarial instituída pela Lei nº 4.090, de 12 de julho de 1962 – décimo
terceiro salário, e dá outras providências.

 

PORTARIAS PRESIDENCIAIS
PORTARIA PRES Nº 170

30/12/2016
Dispensa a Advogada IZABELLA GARCÊS VIANA MEIRA de exercer o Emprego de Livre
Provimento e Demissão de Coordenadora da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos
Administrativos, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 169
25/11/2016
Designa gestor e fiscal do Contrato nº 13/2016 e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 168
25/11/2016
Designa a arquiteta e urbanista,  FRANCILENE DE CASTRO BEZERRA, para exercer,
temporariamente, durante as férias do titular, o Emprego de Livre Provimento e Demissão de
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 167
25/11/2016
Designa  o  Profissional  Analista  Superior,  Analista  Técnico,  RICARDO DE  FREITAS
FRATESCHI  JÚNIOR,  para  exercer,  temporariamente,  durante  as  férias  do  titular,  o
Emprego  de  Livre  Provimento  e  Demissão  de  Gerente  Administrativo,  e  dá  outras
providências.
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PORTARIA PRES Nº 166
25/11/2016
Designa o jornalista LEONARDO LAGES ECHEVERRIA para exercer, temporariamente,
durante  as  férias  do titular,  o  Emprego de Livre  Provimento  e  Demissão de Chefe  da
Assessoria de Comunicação Integrada, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 165
14/11/2016
Designa o Advogado EDUARDO DE OLIVEIRA PAES, ocupante de emprego efetivo de
nível superior, para exercer, temporariamente, durante as férias do titular, o Emprego de
Livre  Provimento  e  Demissão de Assessor-Chefe  da Assessoria  Jurídica,  e  dá outras
providências. 
 
PORTARIA PRES Nº 164
08/11/2016
Designa o Profissional Analista Superior, Contador, GUILHERME FERNANDES AMARAL,
para exercer, temporariamente, durante as férias do titular, o Emprego de Livre Provimento
e Demissão de Gerente de Orçamento e Finanças, e dá outras providências. 
 
PORTARIA PRES Nº 163
01/11/2016
Designa substitutos para a chefia da Secretaria-Geral da Mesa e para a chefia de Gabinete
e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 162
26/10/2016
Dispõe  sobre  as  substituições  de  gestores  no  âmbito  do  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), revoga a Portaria PRES nº 138, de 15 de fevereiro de 2015,
e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 160
30/09/2016
Acrescenta disposição à Portaria PRES nº 154, de 2016, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 159
27/09/2016
Designa o Profissional  de Suporte Técnico (PST),  ocupação Assistente Administrativo,
MARCOS PEREIRA DUARTE CAMILO,  para substituir  o  Pregoeiro  e  o  Presidente  da
Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 158
18/08/2016
Prorroga o prazo para a conclusão dos trabalhos de tomada de contas especial de que trata
a Portaria PRES nº 148, de 20 de junho de 2016, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 157
21/07/2016
Revoga  a  Portaria  PRES nº  124,  de  23  de  setembro  de  2015,  que  dispunha  sobre  a
Comissão de Prospecção Imobiliária para a escolha de imóvel destinada a sede própria do
CAU/BR, e dá outras providências.
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PORTARIA PRES Nº 156
20/07/2016
Prorroga o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de inquérito de que trata a
Portaria PRES nº 150, de 20 de julho de 2016, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 155
18/07/2016
Designa gestor e fiscal do Contrato nº 31/2012 e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 154
18/07/2016
Designa  o  Analista  de  Processos  Hermann  Deny  Almeida  Pereira  para  exercer,
temporariamente, durante o afastamento decorrente da licença maternidade da titular, o
Emprego  de  Livre  Provimento  e  Demissão  de  Coordenador  da  Rede  Integrada  de
Atendimento (RIA) do CAU/BR, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 153
07/07/2016
Dispensa a arquiteta e urbanista CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE de exercer o
Emprego de Livre Provimento e Demissão de Assessora Especial  da Presidência e dá
outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 152
28/06/2016
Designa empregados para comporem a Comissão Permanente de Licitação do CAU/BR e
dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 151
28/06/2016
Designa empregado para exercer a função de pregoeiro, constitui equipe de apoio e dá
outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 150
20/06/2016
Constitui comissão de inquérito para apurar irregularidade e responsabilidade pela omissão
no  dever  de  prestar  contas  pelo  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo do  Maranhão
(CAU/MA), e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 149
20/06/2016
Reconduz o arquiteto e urbanista ROBERTO RODRIGUES SIMON para o exercício de
mandato de Ouvidor Geral do CAU/BR e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 148
20/06/2016
Constitui comissão de tomada de contas especial para apurar as responsabilidades pela
ocorrência de danos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF),
em razão de desvios de recursos financeiros e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 147
20/06/2016
Cancela a Portaria Normativa nº 46, de 14 de junho de 2016, que dispunha sobre inativação
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de registros de arquitetos e urbanistas recebidos dos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 146
30/05/2016
Designa gestor e fiscal do Contrato nº 31/2012 e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 145
12/05/2016
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de sindicância de que trata a Portaria PRES
nº 144, de 13 de abril de 2016, e dá outras providências. 
 
PORTARIA PRES Nº 144
13/04/2016
Constitui, ad referendum do Plenário do CAU/BR, comissão de sindicância para apurar
irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF) e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 143
05/04/2016
Designa gestor e fiscal do Contrato  nº 37/2015 e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 142
05/04/2016
Designa gestor e fiscal do Contrato nº 36/2015 e  dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 141
05/04/2016
Designa o Tecnólogo em Processamento de Dados, WARLEY DE MORAIS VIRIATO, para
exercer o Emprego de Livre Provimento e Demissão de Coordenador da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação do Centro de Serviços Compartilhados do CAU/BR e dá outras
providências.
 
PORTARIA PRES Nº 140
04/04/2016
Dispensa o Bacharel em Sistemas de Informação HÉLIO CABRAL SANT’ANA de exercer o
Emprego de Livre Provimento e Demissão de Coordenador de Tecnologia da Informação, da
Gerência do Centro de Serviços Compartilhados, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 139
15/02/2016
Constitui, ad referendum do Plenário do CAU/BR, a Comissão Temporária de Harmonização
do  Exercício  Profissional  para  atuação  conjunta  com  a  Comissão  Temática  de
Harmonização Interconselhos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA)
e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 138
15/02/2016
Define as substituições do Gerente Geral,  do Secretário  Geral  da Mesa,  do Chefe de
Gabinete, do Ouvidor-Geral, dos Gerentes, dos Assessores-Chefes, do Assessor Especial
da Presidência e dos Coordenadores que especifica e dá outras providências.
 

39



 

PORTARIA PRES Nº 137
11/01/2016
Designa a Analista de Controladoria MARINA DUTRA DO NASCIMENTO para exercer,
temporariamente, durante as férias do titular, o Emprego de Livre Provimento e  Demissão
de Chefe da Auditoria do CAU/BR, e dá outras providências.
 
PORTARIA PRES Nº 136
08/01/2016
Designa o Gerente de Orçamento e Finanças, RENATO DE MELO TEIXEIRA, para exercer,
temporariamente, durante as férias do titular, o Emprego de Livre Provimento e Demissão de
Gerente  Geral, e dá outras  providências.

 

ATOS DECLARATÓRIOS
ATO DECLARATÓRIO N° 09

de 20/12/2016
Fixa os valores de anuidades, da taxa de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e da
taxa de emissão de carteira profissional para o exercício de 2017 e dá outras providências.
 

Informações adicionais
A legislação completa do CAU/BR pode ser acessada por meio do endereço eletrônico:

http://www.caubr.gov.br/
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3.3 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. 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. 24 da Lei nº 12.378/2010).

 

Apresentação Institucional do CAU/BR:

h t t p : / / w w w . c a u b r . g o v . b r / w p -
content/uploads/2012/06/APRESENTACAO_OFICIAL_CAU.pdf
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

ANEXO - Organograma e Descrição das áreas - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Organograma e Descrição das áreas -
Anexo do tópico 3.4

 













4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional –
CAU/BR e as Unidades Est Colar como Texto sem Formataçãoaduais – 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 2016 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 e dos CAU/UF para o exercício de 2016 seguem 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 2016, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano
de Ação, aprovadas. 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  necessárias  foram  objeto  de  ajustes  no  processo  das
reprogramações  do  Plano  de  Ação  e  Orçamento  2016,  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.  Os  limites  e
condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 2016 situaram-se,
praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente às metas
previstas se justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU, visando a um melhor
atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da Missão e
Visão do Conselho.
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

O  processo  de  planejamento  caracteriza-se  como  uma  atividade  contínua  e
sistematizada, cujo Colar como Texto sem Formatação objetivo é implementar a estratégia
definida  para  a  entidade,  no  alcance  de  sua  Missão  institucional.  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  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 técnica de planejamento utilizada pelo CAU está baseada no modelo Balanced Scorecard
(BSC).

Visão
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e
Urbanismo.

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

Valores
Ética e transparência;❍

Excelência organizacional;       ❍

Comprometimento com a inovação;❍

Unicidade e integração;❍

Democratização da informação e conhecimento;❍

Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.
 

❍

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

Pontos Fortes:

Legitimação pela categoria profissional;

Presença em todas as unidades da federação;
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Competência  e  comprometimento  dos  conselheiros,  funcionários  e  demais
colaboradores;

Ausência de história negativa;

Base tecnológica diferenciada;

Poder de “polícia”;

Apoio das entidades nacionais;

Possuir a experiência e a história acumuladas por mais de 90 anos pelas entidades de
arquitetos.
 
 
 
Pontos Fracos:

Carência de informações sobre o público-alvo;

Fluxos e processos inter-relacionados;

Deficiência/ausência de sistemas corporativos – “terceirizados”.
 

Análise de ambiente externo
Oportunidades:
Nova dinâmica econômica e social do país;

Novas Tecnologias;

Maior inserção regional e global do país;

Reorganização espacial do país;

Novas práticas sociais. 

 

Ameaças:
Sombreamento de atuação com profissões regulamentadas por outras; 

Mobilidades Fluxo de Profissionais Estrangeiros;

Má distribuição dos profissionais nas unidades da federação;

Baixa valorização do projeto e do planejamento pelo poder público;

Resistência à modalidade licitatória de "concurso público de projetos"

Baixa inserção do arquiteto na esfera pública.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
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A atuação do CAU/BR, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está
contemplada nos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico
que  são  além de  Atendimento  e  Fiscalização,  "Influenciar  as  diretrizes  do  ensino  de
Arquitetura  e  Urbanismo  e  sua  formação  continuada",  "Assegurar  a  eficácia  no
relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado
da profissão". Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, de acordo com os
limites aprovados no plano de ação, para Fiscalização, Comunicação, Objetivos Estratégicos
Locais  e  Despesa  de  Pessoal  foram  atendidos  próximos  dos  limites  previstos.  Em
Atendimento (com 8,1%) e Capacitação (com 1,3%) os limites mínimos não foram atingidos,
ou seja, encontram-se inferiores aos estabelecidos. Em Patrocínios, não houve realizações.
Justifica-se que o índice de Atendimento, em patamares inferiores ao previsto e abaixo do
limite mínimo definido nas Diretrizes, decorreu, primordialmente, das metas previstas no
projeto “Carteiras Profissionais" haverem se efetivado em 50% do previsto, ou seja, previsto
20 mil carteiras profissionais e emitidas somente 10 mil. Os treinamentos e a capacitação do
quadro funcional no ano de 2016 foram satisfatórios. O CAU/BR disponibilizou valores na
medida que os cursos e treinamentos foram solicitados pelas unidades. O não alcance do
limite está relacionado com capacitações haverem sido realizadas, em parceria, e sem
custos para o CAU/BR. Pode-se concluir que o CAU/BR envidou esforços para efetivar suas
realizações em conformidade com o  previsto,  buscando a  um melhor  atendimento  às
políticas e prioridades de atuação estabelecidas pelo CAU/BR no alcance da Missão e Visão
do Conselho.
 

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual

Os objetivos estratégicos referem e 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
2016, são:

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;

Assegurar 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.

Identificação da estratégia futura
Buscando levar  a  arquitetura  e  urbanismo para todos os  segmentos da sociedade

brasileira,  uma  das  prioridades  de  atuação  do  Conselho,  o  CAU estará  voltada  para
incrementar a atuação da profissão junto às classes menos favorecidas.

Essas ações, visando ao alcance da Missão do Conselho “Arquitetura e Urbanismo para
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Macro Objetivo:  
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e
Urbanistas e a Sociedade 
Macro Objetivo:  
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 
Macro Objetivo:  
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação
continuada 
Macro Objetivo:  
Promover o exercício ético e qualificado da profissão 
Macro Objetivo:  
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo 

Todos”, no âmbito do Objetivo Estratégico “Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e
Urbanismo”  serão implementadas por  meio  de iniciativas  estratégicas em Assistência
Técnica  em Habitações  de  Interesse  Social  –  ATHIS,  que  devem observar  aspectos
relevantes para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, em acordo com a
Resolução  CAU/BR  nº  94,  de  07  de  novembro  de  2014,  e  os  princípios  da  Lei  n°
11.888/2008 “....que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social....”.

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
projetados;

A proposta para as metas de Atendimento deve ter como base as metas estabelecidas
no Planejamento Estratégico dos CAU/UF;

A proposta para as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos selecionados pelos
CAU/UF 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.

Objetivos e Metas

Das  prinicpais  ações  desenvolvidas  em  atendimento  aos  Objetivos  Estratégicos
priorizados pelo CAU/BR para o exercício, menciona-se em:

I.  TORNAR  A  FISCALIZAÇÃO  UM  VETOR  DE  MELHORIA  DO  EXERCÍCIO  DA
ARQUITETURA E URBANISMO: 
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a. Projeto "Encontros Temáticos da CEP-CAU/BR com os CAU/UF"- Foram realizados 3
(três) Seminários que visaram manter a aproximação com os Conselhos Estaduais, bem
como disseminar conhecimentos e desenvolver capacitações sob os temas de Fiscalização,
Direitos Autorais e Registro de Responsabilidade Técnica. Os eventos tiveram a participação
do corpo de conselheiros e funcionários dos CAU/UF e de profissionais, com uma média de
80 a 100 participantes por cada.

b. Atividade "Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC"- das principais
ações salienta-se:  o  funcionamento  do  gerenciador  avançado de demandas (GAD);  o
Sistema  TAQ  –  Tele  Atendimento  Qualificado;  implantação  do  "serviço  de  4007”;
contratação  dos  serviços  de  Data  Center;  realização  de  4  reuniões  ordinárias  e  1
extraordinária pelo Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-
CSC); implantação e disponibilização da nova versão do IGEO, com  atualização da Base de
Arruamento e Geocode. Dentre as evoluções do SICCAU, estão as ordens de serviços que
remodelaram o módulo financeiro, permitindo o atendimento da resolução n° 121.Assinado o
contrato de consultoria para o aprimoramento da gestão do CSC. Na busca da otimização a
rede e do ganho de desempenho, foi efetivada a contratação do link dedicado de internet.
 Foram realizadas 7  capacitações entre  os gestores e  funcionários,  que proporcionou
aprimoramento do conhecimento dos analistas, viabilizando maior habilidade na resolução
de problemas, manutenções de forma simples e eficaz e aprimoramento no atendimento aos
sítios do Conselho. Do sistema Implanta - Siscont houve a instalação de 98 módulos, dentre
os  quais:  CCUSTO,  SISPAT,  SIALM,  SCCL,  SISPAD,  com utilização  pelo  CAU/BR e
CAU/UF. Foram solicitadas e acompanhadas 178 ordens de serviços, sendo 108 concluídas.
Foram emitidas 10.580 carteiras de identidade profissional, o que representou 50% da meta
prevista. Para equacionar e aprimorar as informações de profissionais, empresas e RRT,
fornecidas pelo SICCAU e IGEO, foram adotados procedimentos que higienizou os dados de
municípios  no  IGEO.  Também  foram  ajustadas  as  informações  dos  quantitativos  de
profissionais do IGEO com os relatórios de gestão do SICCAU, o que ajustou e uniformizou
as informações entre os dois sistemas. Os serviços foram disponibilizados com efetividade e
de forma compartilhada aos Arquitetos e Urbanistas.

II. ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS
ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE:

a. Projeto "Ethos"- as ações deste projeto foram adequadas quando da reprogramação à
luz do gerenciamento do Contrato 01/2016, que objetivava o aprimoramento e evolução dos
processos de gestão do CAU/BR; ocorreu a formatação do protótipo do aplicativo "Ache um
Arquiteto", plataforma que abrigará a produção do arquiteto e urbanista dentro do SICCAU,
para consulta da sociedade em geral.

b. Projeto "Convênio com a ABNT"- referente à manutenção do convênio com a ABNT.
Em 2016,  os descontos para os arquitetos e  urbanistas na aquisição de normas e na
realização dos cursos da ABNT, de análise e interpretação de normas técnicas foram
mantidos.

c. Projeto "Carteiras de Identidade Profissional"- no ano foram expedidas e enviadas
10.580 carteiras profissionais de Arquitetos e Urbanistas, segundo a Coordenadoria Técnica
(CORTEC).

d. Atividade "Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das
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IES no CAU/BR da CEF"- das principais ações salienta-se: a participação do Conselheiro
representante das instituições de ensino superior, em eventos em prol da articulação com as
Comissões  de  Ensino  e  Formação  dos  CAU/UF;  visitas  aos  CAU/UF realizadas  para
participação em eventos junto aos coordenadores de curso, nas quais foram apresentados
os projetos da CEF em andamento no CAU/BR; visitas ao sistema educacional para tratativa
de  demandas  da  CEF/BR e  CEF/UF,  como  o  esclarecimento  de  dúvidas  quanto  aos
normativos federais vigentes e suas relações com as ações atuais da comissão; solicitação
de encaminhamento do processo de alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de arquitetura e urbanismo.

e.  Atividade  "Manter  e  desenvolver  as  atividades  da  Comissão  de  Exercício
Profissional  do  CAU/BR"-  dentre  as  ações  realizadas,  salienta-se:  realização
das  Reuniões Ordinárias e Reuniões Técnicas reuniões ordinárias,  onde os principais
assuntos abordados foram carteiras, Registros e RRT; foram elaboradas 3 proposições de
resolução  sobre:  Carteiras,  Registros  profissionais  e  RRT;  os  conselheiros  da  CEP
representaram e participaram de 10 eventos externos; foram analisados 15 processos em
grau de Recurso ao Plenário do CAU/BR, com a elaboração e aprovação dos Relatórios e
Votos Fundamentados para encaminhamento ao Plenário do CAU/BR; encaminhamento à
Gerência técnica (CORTEC/SICCAU) propostas para adequação e melhoria dos módulos
RDA, Fiscalização, Denúncia, RRT e Certidões no SICCAU; emitidas 96 Deliberações de
Comissão e analisadas e encaminhadas 142 demandas protocoladas no SICCAU ou por e-
mail; elaboração de 3 (três) anteprojetos de resolução para disciplinamento e definição de
procedimentos para: Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Emissão de Carteiras de
Identificação Profissional pelos CAU/UF e Registro Profissional no CAU; foram emitidas 96
deliberações de Comissão e encaminhadas 142 demandas protocoladas no SICCAU ou
enviadas  por  e-mail;  realizadas  análises  e  Votos  Fundamentados  para  15  (quinze)
processos fiscalizatórios em grau de recurso, todos encaminhados ao Plenário do CAU/BR
para julgamento.

f.  Atividade  "Manter  e  Desenvolver  as  Atividades  da  Comissão  Temporária  de
Harmonização do Exercício Profissional"- a comissão realizou 8 reuniões ordinárias e 2
reuniões extraordinárias,  onde foi  construída uma metodologia para as Discussões de
Sombreamento das profissões envolvidas, a fim de nivelar entendimentos a serem adotados
no âmbito  do  Sistema CONFEA/CREA e  do CAU/BR e  dos  CAU/UF relativamente  às
atribuições profissionais e exercício da profissão em áreas compartilhadas entre arquitetos e
urbanistas e os profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA.

g. Atividade "Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria"- das principais
ações,  salienta-se:  a  participação ativa do Ouvidor-Geral  nas reuniões Plenárias,  nas
reuniões de Comissão e do Conselho Diretor do CAU/BR; unificação dos sistemas para
base de dados compartilhada e na expansão do sistema de atendimento; realização do
Encontro Nacional dos Ouvidores; realização de estudos quantitativos e qualitativos acerca
dos problemas mais  frequentes  na vida  do Arquiteto  e  Urbanista  e  proposto  algumas
soluções; visitas do Ouvidor-Geral nos estados.

III.  ASSEGURAR A  EFICÁCIA  NO RELACIONAMENTO E  COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE:

a. Projeto "Portal da Transparência"- foi concebido para uso tanto do CAU/BR quanto dos
CAU/UF; realização do mapeamento administrativo das informações a serem publicadas e o
desenvolvimento  de  rotinas  e  formatos  para  adequar  o  conteúdo  às  determinações
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normativas; realizada a adaptação da versão livre do Sistema Eletrônico de Informações ao
Cidadão para o contexto administrativo do CAU.

b. Projeto "Publicidade"- foram publicados vários anúncios, em renomadas revistas de
Arquitetura e Urbanismo, destacando entre outros assuntos: a divulgação do balanço das
ações realizadas pelo CAU em 2015; desenvolvimento de cinco posts de Facebook sobre as
atribuições profissionais de arquitetos e urbanistas e também folderes bilíngues (inglês e
espanhol)  da  Carta-Compromisso  do  CAU/BR  em favor  da  Nova  Agenda  Urbana  da
ONU;  realização de campanhas publicitárias; lançamento do Concurso Nacional de Projetos
de Arquitetura e Complementares para Nova Sede do CAU/BR e do IAB/DF com ampla
divulgação publicitária.

c. Projeto "Imprensa"- durante todo o ano foi realizado o monitoramento do noticiário sobre
o setor  de Arquitetura e assuntos de interesse do CAU; realização do II  Encontro das
assessorias de comunicação, com a participação de 20 CAU/UF (AC; AL; AP; AM; BA; DF;
MA; MT, PA; PB; PR; PE; PI; RJ; RS; RO, RR; SP; SE e TO).

IV.INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E
SUA FORMAÇÃO CONTINUADA:

a. Projeto "Manifestações Técnicas-Convênio de Cooperação Técnica e Financeira
CAU.BR e ABEA" - o CAU/BR, por intermédio da CEF, firmou convênio com a Associação
Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); delegação à ABEA a elaboração
de manifestações técnicas relativas aos processos dos atos autorizativos ; realização de
uma reunião  com a  Secretaria  de  Regulação  e  Supervisão  da  Educação Superior  do
Ministério da Educação (SERES/MEC) para informar sobre o andamento da elaboração das
manifestações e sobre as alterações do Decreto 5773/2006 pelo Decreto nº 8.754/2016;
envio ao Ministério da Educação (MEC), por meio da ABEA, 24 manifestações técnicas para
processos  de  autorização  de  curso,  11  manifestações  técnicas  para  processos  de
reconhecimento de curso e 1 manifestação técnica para renovação de reconhecimento de
curso, totalizando 36 processos de atos autorizativos respondidos ao MEC.

b. Projeto "Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)" - das principais ações,
salienta-se:  a  contratação  de  consultoria  externa  para  a  produção  de  relatórios  para
embasamento do projeto de acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo e proposta
de programa apropriado; elaboração de uma minuta de projeto de avaliação dos cursos e
outras atividades específicas realizadas e minuta de projeto de avaliação dos cursos e
demais documentos necessários; realização de reunião com o Ministério da Educação -
MEC para  buscar  apoio,  apresentar  o  projeto  e  dar  conhecimento  sobre  o  projeto  de
acreditação; visita técnica para pesquisa em projeto de residência técnica no Rio de Janeiro;
entrega dos  relatórios  finais  (etapas  1  e  2)  e  da  minuta  da  proposta  de  programa de
acreditação para cursos AU elaborada pelo consultor externo contratado, para a produção
de projeto de acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo.

c. Atividade "Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação
(CEF)"- realização de reuniões ordinárias com assuntos de competência da comissão e
reuniões  extraordinárias  para  encaminhamento  de  assuntos  urgentes,  especialmente
análises de solicitações de registros de profissionais portugueses; reuniões técnicas com o
Coordenador da CEF, os conselheiros e a Assessora para encaminhamento dos trabalhos
da comissão, com a participação do Consultor contratado pela CEF; reuniões extraordinárias
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com  a  presença  dos  conselheiros  membros  da  CEF  e  da  Analista  fora  da  sede  do
CAU/BR;  participação  dos  conselheiros  em  vários  eventos;  reunião  conjunta  entre
Coordenação da CEF-CAU/BR, Assessoria Internacional do MEC, ANDIFES e DCE/MRE;
reunião  técnica  conjunta  com a  Conselheira  Gislaine  Saibro,  Coordenadora  da  COA-
CAU/BR; encontro da CEF-CAU/BA com os Coordenadores dos cursos de Arquitetura e
Urbanismo do Estado; reunião técnica entre a DEF-CAU/SP e o Coordenador da CEF-
CAU/BR;  encontro  dos  Coordenadores  das  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  de
Arquitetura e Urbanismo do Ceará; Cadastramento e atualização de cadastro de 126 cursos
de arquitetura  e  urbanismo no  CAU;  Revisão  e  aprimoramento  do  IGEO para  fins  da
dinamização na elaboração das Matrizes de Mobilidade e do Exercício Profissional e do
módulo acadêmico do SICCAU para agilização nos cadastros de cursos de arquitetura e
urbanismo no CAU.

V. PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO:

a. Projeto  "Código de Ética  Comentado desenvolvido pela  CED"-  elaboração dos
comentários ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, pela empresa contratada, com
execução direta do consultor arquiteto e urbanista.

b. Projeto "Seminários Regionais da CED"- foram realizados 4 Seminários Regionais de
Ética e Disciplina para o ano de 2016 (em TO; MS; PR e AM); Realização de Treinamento
Técnico com as assessorias das CED-CAU/UF; Reunião com as assessorias jurídicas das
CED/UF. Além dos Seminários Regionais (Teresina/PI em abril; Campo Grande/MS em
junho; Curitiba/PR em agosto e Manaus/AM em setembro), foram realizados Treinamento
Técnico da CED-CAU/BR com a participação das CED-CAU/UF e Reunião das Assessorias
Jurídicas das CED-CAU/UF.

c. Projetos "Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP"- realizado o II
Seminário de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, em Belém/PA.

d.  Atividade  "Manutenção  das  atividades  da  Comissão  de  Ética  e  Disciplina"-
  realizadas reuniões ordinárias,  reuniões extraordinárias, reunião extraordinária conjunta
das comissões CED-CEP-COA e reunião técnica; consolidação das resoluções de éticas e
disciplina do CAU/BR; elaboração do projeto de resolução que institui a nota de desagravo
do  CAU/BR;  acompanhamento  da  Campanha  contra  a  reserva  técnica;  emissão  de
declarações negativas de antecedentes ético-disciplinares; análise e julgamento de 20
processos  ético-disciplinares  em  grau  de  recurso  pela  CED/BR;  elaboração  de  73
deliberações e encaminhamento de 32 memorandos e 2 minutas de resolução.
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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  signif ica  maior  autonomia  e
representatividade para a profissão.

Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço
público federal, com sede e foro  Colar como Texto sem Formataçãona Cidade de Brasília,
Distrito Federal, e jurisdição em todo o território nacional, criado para cumprir 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. 24 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; 
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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.

Análise crítica
O Plano de Ação do CAU/BR para o exercício de 2016 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  2016,  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  2016,  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. 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.
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Mapa Estratégico CAU-BR 

Mapa estratégico.  
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4.2 RESULTADOS 

 

 

 

ANEXO - Limites Estratégicos - Apresentação dos limites alcançados em 2016 - Vide anexo
do tópico 4.2 no final da seção

A  principal  ferramenta  de  acompanhamento  dos  Planos  de  Ação  e
Orçamentos utilizada no CAU está descrita na Resolução nº 101/2015:

“DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/B Colar como Texto
sem Formatação?R E DOS CAU/UF
Art. 7° Os CAU/UF encaminharão ao CAU/BR, quadrimestralmente, até o último dia útil do
mês subsequente ao quadrimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de
ação, contemplando:
I - relatório da execução do plano de ação, contemplando os resultados para os indicadores
do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e
financeiras, frente ao previsto no plano aprovado;
II - justificativas da execução do plano de ação dos projetos e atividades, metas físicas e
financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao
previsto".
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
 

O Resultado orçamentário  apurado em 31/12/2016,  conforme artigo  102 da Lei  nº
4.320/64, foi um Superávit de R$ 2.471.920,25 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um
mil, novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstramos:

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2016:
 

Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/2016 ...........   R$  36.567.518,05

(-) Crédito Empenhado Liquidado até 31/12/2016 ............   R$ (32.421.869,78)

(-) Crédito Empenhado a Liquidar até 31/12/2016 ............   R$   (1.673.728,02)

(=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/2016 ....   R$    2.471.920,25
 

 

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015:
 

Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/2015 ...........   R$  32.963.025,97

(-) Crédito Empenhado Liquidado até 31/12/2015 ............   R$ (30.583.614,25)

(-) Crédito Empenhado a Liquidar até 31/12/2015 ............   R$   (1.535.751,25)

(=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/2015 ...    R$       843.660,47
 

Comparando o Resultado Orçamentário de 2016 com o apurado no exercício de 2015, o
CAU BR apresentou um aumento no valor de R$ 1.628.259,78 (um milhão, seiscentos e
vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).
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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 

 

 

A Proposta Orçamentária do exercício de 2016 foi de R$ 41.049.763,00 (quarenta e um milhões, quarenta e nove mil, setecentos e
sessenta e três reais), discriminado em Despesas Correntes (R$ 36.858.466,00) e Despesas de Capital (R$ 4.191.297,00).

 
Durante o exercício de 2016 foram realizadas 03 (três) reformulações orçamentárias, elevando a Proposta Orçamentária de R$

40.247.466,00 para R$ 41.049.763,00.
 
A Proposta Orçamentária de 2016, teve uma redução no valor de R$ 5.385.396,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil,

trezentos e noventa e seis reais) em relação ao exercício de 2015, correspondente a 11,60%.
 

A execução da receita e despesa orçamentária está discriminada no Balanço Orçamentário.

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 39.433.496,00 40.247.466,00 8.316.519,80 2.391.910,00 1.314.856,80 1.589.613,00 46.435.159,00 41.049.763,00

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 32.278.775,00 37.603.243,00 3.860.124,80 1.628.626,00 1.314.856,80 1.589.613,00 34.824.043,00 37.642.256,00

6.2.1.1.1.03 - COTA PARTE 23.247.755,00 27.943.583,00 2.510.073,80 51.714,00 33.205,80 1.589.613,00 25.724.623,00 26.405.684,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 1.905.000,00 0,00 0,00 996.400,00 1.281.651,00 0,00 623.349,00 996.400,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

1.905.000,00 0,00 0,00 996.400,00 1.281.651,00 0,00 623.349,00 996.400,00

6.2.1.1.1.06 -
FINANCEIRAS 2.000.000,00 2.022.000,00 112.814,00 200.000,00 0,00 0,00 2.112.814,00 2.222.000,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO 2.000.000,00 2.022.000,00 112.814,00 200.000,00 0,00 0,00 2.112.814,00 2.222.000,00
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MONETÁRIA

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

2.000.000,00 2.022.000,00 112.814,00 200.000,00 0,00 0,00 2.112.814,00 2.222.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 5.126.020,00 7.637.660,00 1.237.237,00 380.512,00 0,00 0,00 6.363.257,00 8.018.172,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

0,00 30.000,00 150.000,00 220.512,00 0,00 0,00 150.000,00 250.512,00

6.2.1.1.1.08.05 - RECEITA
DE RESSARCIMENTO 5.126.020,00 7.607.660,00 1.087.237,00 160.000,00 0,00 0,00 6.213.257,00 7.767.660,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 7.154.721,00 2.644.223,00 4.456.395,00 763.284,00 0,00 0,00 11.611.116,00 3.407.507,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 7.154.721,00 2.644.223,00 4.456.395,00 763.284,00 0,00 0,00 11.611.116,00 3.407.507,00

6.2.1.1.2.05.01 -
SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE

7.154.721,00 2.644.223,00 4.456.395,00 763.284,00 0,00 0,00 11.611.116,00 3.407.507,00

6.2.2.1 -
DISPONIBILIDADES DE
CREDITO

39.433.496,00 40.247.466,00 14.489.476,20 11.460.477,67 7.487.813,20 10.658.180,67 46.435.159,00 41.049.763,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA
DESPESA

39.433.496,00 40.247.466,00 14.489.476,20 11.460.477,67 7.487.813,20 10.658.180,67 46.435.159,00 41.049.763,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 32.278.775,00 36.227.859,00 7.910.409,42 8.154.422,21 5.366.141,42 7.523.815,21 34.823.043,00 36.858.466,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 13.981.226,48 14.941.642,08 847.024,30 1.040.081,34 928.842,62 1.032.651,68 13.899.408,16 14.949.071,74

6.2.2.1.1.01.01.01 -
PESSOAL E ENCARGOS 13.280.004,04 14.520.188,08 515.311,10 833.196,34 603.322,64 860.783,49 13.191.992,50 14.492.600,93

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO
PESSOAL

9.208.227,05 9.838.025,44 368.693,49 564.928,59 475.868,20 521.265,37 9.101.052,34 9.881.688,66

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 2.859.107,87 3.072.985,75 89.915,87 95.083,58 89.490,06 181.715,82 2.859.533,68 2.986.353,51

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.212.669,12 1.609.176,89 56.701,74 173.184,17 37.964,38 157.802,30 1.231.406,48 1.624.558,76
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6.2.2.1.1.01.01.02 -
DIÁRIAS 701.222,44 421.454,00 331.713,20 206.885,00 325.519,98 171.868,19 707.415,66 456.470,81

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 123.750,00 164.242,41 88.909,90 54.734,51 104.936,03 76.471,85 107.723,87 142.505,07

6.2.2.1.1.01.02.01 -
MATERIAL DE CONSUMO 123.750,00 164.242,41 88.909,90 54.734,51 104.936,03 76.471,85 107.723,87 142.505,07

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

3.314.137,60 3.569.910,60 849.377,54 795.526,69 661.392,03 660.374,07 3.502.123,11 3.705.063,22

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

92.000,00 393.385,60 250.615,33 103.688,91 81.760,51 154.591,95 260.854,82 342.482,56

6.2.2.1.1.01.03.02 -
DIÁRIAS 3.222.137,60 3.176.525,00 598.762,21 691.837,78 579.631,52 505.782,12 3.241.268,29 3.362.580,66

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

12.540.523,22 14.721.880,91 5.396.104,48 6.120.308,83 3.399.577,24 5.465.247,70 14.537.050,46 15.376.942,04

6.2.2.1.1.01.04.01 -
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

1.451.185,00 1.822.691,49 924.134,30 405.831,80 491.524,79 877.785,36 1.883.794,51 1.350.737,93

6.2.2.1.1.01.04.02 -
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

1.910.930,00 2.756.430,00 1.103.563,87 814.288,05 212.353,09 411.773,00 2.802.140,78 3.158.945,05

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO
SISTEMAS
INFORMATIZADOS

2.373.752,00 4.119.998,50 1.378.351,92 1.490.961,14 237.793,57 1.219.038,85 3.514.310,35 4.391.920,79

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS PRESTADOS 3.014.461,72 2.756.029,92 1.346.355,52 2.924.728,54 1.308.725,42 1.657.283,40 3.052.091,82 4.023.475,06

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 3.790.194,50 3.266.731,00 643.698,87 484.499,30 1.149.180,37 1.299.367,09 3.284.713,00 2.451.863,21

6.2.2.1.1.01.05 -
ENCARGOS DIVERSOS 684.463,70 476.000,00 8.599,17 14.672,39 128.577,00 189,36 564.485,87 490.483,03

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 684.463,70 476.000,00 8.599,17 14.672,39 128.577,00 189,36 564.485,87 490.483,03

6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS
DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

0,00 0,00 18.117,03 275,45 0,00 0,00 18.117,03 275,45
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6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas
de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 275,45 0,00 0,00 0,00 275,45

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

1.634.674,00 2.354.183,00 702.277,00 128.823,00 142.816,50 288.880,55 2.194.134,50 2.194.125,45

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO
DE APOIO FINANCEIRO
AOS CAU-UF

904.338,00 949.327,00 128.150,50 0,00 128.150,50 0,00 904.338,00 949.327,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS,
CONTRATOS E
PATROCÍNIO

730.336,00 1.228.823,00 445.976,00 128.823,00 14.666,00 288.880,55 1.161.646,00 1.068.765,45

6.2.2.1.1.01.07.03 - FUNDO
DE RESERVA DO CSC 0,00 176.033,00 128.150,50 0,00 0,00 0,00 128.150,50 176.033,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

6.689.766,00 4.019.607,00 6.276.021,78 3.306.055,46 1.821.671,78 3.134.365,46 11.144.116,00 4.191.297,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 6.689.766,00 4.019.607,00 6.276.021,78 3.306.055,46 1.821.671,78 3.134.365,46 11.144.116,00 4.191.297,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES

3.689.766,00 1.119.607,00 1.730.671,78 262.989,46 1.667.321,78 199.507,20 3.753.116,00 1.183.089,26

6.2.2.1.1.02.01.04 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3.000.000,00 2.900.000,00 4.545.350,00 3.043.066,00 154.350,00 2.934.858,26 7.391.000,00 3.008.207,74
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Introdução à execução transferências de recursos
No exercício de 2016, foram firmados dois instrumentos de repasse. Tais ações foram

acompanhadas pela Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR, no
intuito de desenvolver relações com entidades correlatas à arquitetura e urbanismo em
benefício aos arquitetos e urbanistas e à sociedade. O montante de recursos empenhados
em 2016 para a consecução dos objetos conveniados importou em R$ 663.119,45, com
objetos e valores envolvidos a seguir relacionados:

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
16

31/12/20
16

R$150.000,
00

R$125.000,
00

INSTITUTO DE ARQUITETOS 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
16

31/12/20
16

R$2.000.000
,00

R$538.119,
45
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4.3.3 RECEITAS 

 

 

 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)
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. 

Análise crítica
A Receita Arrecadada no exercício de 2016, atingiu o valor de R$ 36.567.518,05 (trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e sete

mil,  quinhentos  e  dezoito  reais  e  cinco  centavos),  que corresponde a  89,08%  da  Proposta  Orçamentária  de  2016,  que é  de  R$
41.049.763,00 e de 97,14% da Receita Corrente que é de R$ 37.642.256,00.

 
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 2016 o valor de R$ 25.316.319,66, correspondente a 69,23%  da Receita
Arrecadada no exercício de 2016, que é de R$ 36.567.518,05.

 
A Receita Arrecadada no exercício de 2016 teve um acréscimo no valor de R$ 3.604.492,08 (três milhões, seiscentos e quatro mil,
quatrocentos e noventa e dois reais e oito centavos), em relação ao exercício de 2015, correspondente a 11,00%.

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 41.049.763,00 36.567.518,05 4.482.244,95

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 37.642.256,00 36.566.199,64 1.076.056,36

            6.2.1.2.1.03 - 6.2.1.2.1.03 - COTA PARTE 26.405.684,00 25.316.319,66 1.089.364,34

              6.2.1.2.1.03.01 - 6.2.1.2.1.03.01 - CAU AC 48.771,00 51.399,21 -2.628,21

              6.2.1.2.1.03.02 - 6.2.1.2.1.03.02 - CAU AL 241.680,00 234.432,29 7.247,71
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              6.2.1.2.1.03.03 - 6.2.1.2.1.03.03 - CAU AM 197.170,00 188.559,14 8.610,86

              6.2.1.2.1.03.04 - 6.2.1.2.1.03.04 - CAU AP 62.363,00 75.784,82 -13.421,82

              6.2.1.2.1.03.05 - 6.2.1.2.1.03.05 - CAU BA 638.051,00 629.927,28 8.123,72

              6.2.1.2.1.03.06 - 6.2.1.2.1.03.06 - CAU CE 324.920,00 316.784,11 8.135,89

              6.2.1.2.1.03.07 - 6.2.1.2.1.03.07 - CAU DF 603.092,00 591.576,26 11.515,74

              6.2.1.2.1.03.08 - 6.2.1.2.1.03.08 - CAU ES 460.008,00 432.993,55 27.014,45

              6.2.1.2.1.03.09 - 6.2.1.2.1.03.09 - CAU GO 679.932,00 651.234,79 28.697,21

              6.2.1.2.1.03.10 - 6.2.1.2.1.03.10 - CAU MA 178.446,00 165.783,99 12.662,01

              6.2.1.2.1.03.11 - 6.2.1.2.1.03.11 - CAU MG 1.781.036,00 1.709.025,16 72.010,84

              6.2.1.2.1.03.12 - 6.2.1.2.1.03.12 - CAU MS 582.558,00 545.729,26 36.828,74

              6.2.1.2.1.03.13 - 6.2.1.2.1.03.13 - CAU MT 545.698,00 536.087,26 9.610,74

              6.2.1.2.1.03.14 - 6.2.1.2.1.03.14 - CAU PA 339.565,00 279.311,82 60.253,18

              6.2.1.2.1.03.15 - 6.2.1.2.1.03.15 - CAU PB 307.730,00 283.223,67 24.506,33

              6.2.1.2.1.03.16 - 6.2.1.2.1.03.16 - CAU PE 550.337,00 579.373,51 -29.036,51

              6.2.1.2.1.03.17 - 6.2.1.2.1.03.17 - CAU PI 142.406,00 136.666,04 5.739,96

              6.2.1.2.1.03.18 - 6.2.1.2.1.03.18 - CAU PR 2.120.839,00 1.988.474,66 132.364,34

              6.2.1.2.1.03.19 - 6.2.1.2.1.03.19 - CAU RJ 2.421.459,00 2.273.630,28 147.828,72

              6.2.1.2.1.03.20 - 6.2.1.2.1.03.20 - CAU RN 303.299,00 284.986,03 18.312,97

              6.2.1.2.1.03.21 - 6.2.1.2.1.03.21 - CAU RO 136.058,00 140.405,64 -4.347,64

              6.2.1.2.1.03.22 - 6.2.1.2.1.03.22 - CAU RR 30.080,00 27.556,38 2.523,62

              6.2.1.2.1.03.23 - 6.2.1.2.1.03.23 - CAU RS 3.096.964,00 2.865.884,50 231.079,50

              6.2.1.2.1.03.24 - 6.2.1.2.1.03.24 - CAU SC 1.505.765,00 1.443.547,19 62.217,81

              6.2.1.2.1.03.25 - 6.2.1.2.1.03.25 - CAU SE 181.040,00 174.046,08 6.993,92

              6.2.1.2.1.03.26 - 6.2.1.2.1.03.26 - CAU SP 8.779.998,00 8.578.941,89 201.056,11

              6.2.1.2.1.03.27 - 6.2.1.2.1.03.27 - CAU TO 146.419,00 130.954,85 15.464,15
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            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 996.400,00 543.922,90 452.477,10

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 996.400,00 543.922,90 452.477,10

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 996.400,00 543.922,90 452.477,10

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 2.222.000,00 2.386.124,98 -164.124,98

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2.222.000,00 2.386.124,98 -164.124,98

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.222.000,00 2.386.124,98 -164.124,98

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa - CAUBR 2.222.000,00 1.947.465,31 274.534,69

                  6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa - CSC 0,00 324.009,86 -324.009,86

                  6.2.1.2.1.06.05.07.006 - 6.2.1.2.1.06.05.07.006 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa - SEDE 0,00 114.649,81 -114.649,81

            6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 241.022,40 -241.022,40

              6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias
Intragovernamentais 0,00 241.022,40 -241.022,40

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.018.172,00 8.078.809,70 -60.637,70

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 250.512,00 311.110,35 -60.598,35

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 250.512,00 311.110,35 -60.598,35

              6.2.1.2.1.08.05 - 6.2.1.2.1.08.05 - RECEITA DE
RESSARCIMENTO 7.767.660,00 7.767.699,35 -39,35

                6.2.1.2.1.08.05.01 - 6.2.1.2.1.08.05.01 - Receita de Ressarcimento
de Compartilhamento 7.201.326,00 7.201.365,35 -39,35

                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 566.334,00 566.334,00 0,00

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 3.407.507,00 1.318,41 3.406.188,59

            6.2.1.2.2.02 - 6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS 0,00 1.318,41 -1.318,41
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              6.2.1.2.2.02.01 - 6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS
MÓVEIS 0,00 1.318,41 -1.318,41

                6.2.1.2.2.02.01.06 - 6.2.1.2.2.02.01.06 - Equipamentos de
Processamento de Dados 0,00 1.318,41 -1.318,41

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.407.507,00 0,00 3.407.507,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 3.407.507,00 0,00 3.407.507,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 3.407.507,00 0,00 3.407.507,00
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4.3.4 DESPESAS 
 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 7.189.308,50 7.906.699,74 7.189.308,50 7.906.699,74 0,00 0,00 7.189.308,50 7.906.699,74

6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de
Natal - 13º Salário 611.828,72 712.137,08 611.828,72 712.137,08 0,00 0,00 611.828,72 712.137,08

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 1.786.049,55 2.014.323,18 1.786.049,55 2.014.323,18 0,00 0,00 1.786.049,55 2.014.323,18

6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS 652.347,57 749.636,95 652.347,57 749.636,95 0,00 0,00 652.347,57 749.636,95

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT 764.094,50 891.626,86 764.094,50 891.626,86 0,00 0,00 764.094,50 891.626,86

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias -
Conselheiros/Convidados 2.777.983,87 3.093.650,25 2.777.983,87 3.093.650,25 0,00 0,00 2.777.983,87 3.093.650,25

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de
Comunicação e Divulgação 2.783.493,87 3.132.615,05 2.697.513,28 2.881.441,35 85.980,59 251.173,70 2.659.959,12 2.474.022,49

6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP -
Implanta Informática 570.409,86 720.523,05 570.409,86 720.523,05 0,00 0,00 521.781,57 654.874,71

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 1.002.561,29 1.095.450,73 1.002.561,29 1.095.450,73 0,00 0,00 991.561,29 1.092.188,24

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 784.913,79 1.131.405,81 706.679,19 1.047.405,81 78.234,60 84.000,00 706.679,19 1.047.405,81

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com
Eventos 703.000,93 767.988,67 700.600,93 767.988,67 2.400,00 0,00 661.495,52 727.189,13

6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -
Conselheiros/Convidados 2.234.329,61 1.931.740,53 2.234.329,61 1.918.540,53 0,00 13.200,00 2.174.821,21 1.812.927,26

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU UF 904.338,00 949.327,00 904.338,00 949.327,00 0,00 0,00 904.338,00 949.327,00

6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios,
Acordos e Ajuda a Entidades 1.069.492,00 791.942,45 919.243,10 791.942,45 150.248,90 0,00 919.243,10 791.942,45
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Demais elementos do grupo 6.196.036,07 6.917.615,65 5.478.306,85 6.205.224,68 717.729,22 712.390,97 5.421.269,66 6.138.781,30

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 949.327,00 0,00 949.327,00 0,00 0,00 0,00 949.327,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU UF 904.338,00 949.327,00 904.338,00 949.327,00 0,00 0,00 904.338,00 949.327,00

Demais elementos do grupo 128.150,50 967.975,45 128.150,50 967.975,45 0,00 0,00 128.150,50 967.975,45

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

4. Investimentos

Demais elementos do grupo 2.089.177,37 1.288.914,80 1.588.019,43 675.951,45 501.157,94 612.963,35 1.587.323,80 625.146,45

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 - Desempenho Operacional do CAU/BR - Apresenta o Desempenho Operacional do
CAU/BR em 2016. - Vide anexo do tópico 4.4 no final da seção
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4.5 INDICADORES 

 

 

ANEXO - Indicadores - Apresentação dos Indicadores no exercício de 2016. - Vide anexo do
tópico 4.5 no final da seção
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Limites Estratégicos - Apresentação dos
limites alcançados em 2016 - Anexo do

tópico 4.2
 



 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
  % de  Execução  Valor Aprovado (R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
  % de  Execução 

26.405.684 25.316.319                     95,9                  14.562.378                 14.130.395                        97,0 

949.327 949.327                   100,0                     1.659.736                   1.613.661                        97,2 

1.976.365 1.976.365                   100,0                  37.642.256                 36.242.189                        96,3 

23.479.992 22.390.627                     95,4 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
  % de  Execução  Valor Aprovado (R$) 

 Valor Executado  

(R$)              
  % de  Execução 

 Valor               9.447.094               8.361.904                     88,5  Valor                  12.902.642                 12.516.734                        97,0 

 %  40,2% 37,3%                     (2,9)  %  34,3% 34,5%                          0,3 

 Valor               2.606.019               1.818.999                     69,8  Valor                        236.094                      182.895                        77,5 

 %  11,1% 8,1%                     (3,0)  %  2,0% 1,3% -                        0,7 

 Valor               2.502.220               3.087.684                   123,4 

 %  10,7% 13,8%                       3,1 

 Valor                  150.000                             -                           -   
0,0 12.053.113                 

 %  0,6% 0,0%                     (0,6)
2.606.019                                                              

 Valor               4.157.119               4.548.664                   109,4 

 %  17,7% 20,3%                       2,6 

 Valor                             -                               -                           -   

 %  0,0% 0,0%                         -   

COMENTÁRIO:

A atuação do CAU/BR, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está contemplada nos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico que são além de Atendimento e Fiscalização, "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada"; "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão". Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, de acordo com os limites aprovados no plano de ação, para Fiscalização,

Comunicação, Objetivos Estratégicos Locais e Despesa de Pessoal foram atendidos próximos dos limites previstos. Em Atendimento (com 8,1%) e Capacitação (com 1,3%) os limites mínimos não foram atingidos, ou seja, encontram-se inferiores aos estabelecidos. Em Patrocínios, não houve

realizações. Justifica-se que o índice de Atendimento, em patamares inferiores ao previsto e abaixo do limite mínimo definido nas Diretrizes, decorreu, primordialmente, das metas previstas no projeto “Carteiras Profissionais" haverem se efetivado em 50% do previsto, ou seja, previsto 20 mil

carteiras profissionais e emitidas somente 10 mil. Os treinamentos e a capacitação do quadro funcional no ano de 2016 foram satisfatórios. O CAU/BR disponibilizou valores na medida que os cursos e treinamentos foram solicitados pelas unidades. O não alcance do limite está relacionado com

capacitações haverem sido realizadas, em parceria, e sem custos para o CAU/BR. Dentre os descontos na folha de pagamento, destacam-se: Auxílio transporte (R$ 57.857,30); Auxílio Alimentação (R$ 825.527,07); Auxílio Creche (R$ 53.712,85); Plano de Saúde (R$ 626.898,96) e Rescisões

Contratuais (R$ 49.664,43). Pode-se concluir que  o CAU/BR envidou esforços para efetivar suas realizações em conformidade com o previsto, buscando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas pelo CAU/BR no alcance da Missão e Visão do Conselho. 

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor total das 

respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e 

benefícios)                  

Comunicação (mínimo de 3% do 

total da RAL)                                                                                             

Patrocínio (máximo de 5% do total 

da RAL)                                                                                     

Três Objetivos Estratégicos  

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência   (igual a 2 

% do total da RAL)              

 B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio 

transporte, plano de saúde e demais benefícios. 

 3. Aporte do CSC + Reserva do CSC  C. Receitas Correntes 

 4. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 1-2-3) 
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 LIMITES  LIMITES 

Fiscalização (mínimo de 20 % do 

total da RAL)                                                                             

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas 

Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões 

contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de 

saúde e demais benefícios)

Atendimento  (mínimo de 10 % do 

total da RAL)

LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
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 FOLHA DE PAGAMENTO  

 1. Receita de Arrecadação  A. Pessoal e Encargos (Valores totais) 

 2. Aportes do Fundo de Apoio 
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4.4 Desempenho Operacional do CAU/BR no exercício de 2016 

 

Prioritariamente, a atuação do CAU/BR está embasada nos direcionadores estratégicos de: 

A. TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO 

Das principais ações e resultados alcançados na busca deste objetivo, salienta-se: 
 
I. Projeto “Encontros Temáticos da CEP-CAU/BR com os CAU/UF” – Foram realizados os 3 (três) 
Seminários previstos, sendo 1 (um) realizado em Brasília/DF, 1 (um) em Palmas/TO e outro 
Curitiba/PR. Esses encontros visaram manter a aproximação com os Conselhos Estaduais, bem como 
disseminar conhecimentos e desenvolver capacitações sob os temas de Fiscalização (Resolução nº 
22), Direitos Autorais (Resolução nº 67) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Os dois 
eventos externos foram realizados com o apoio dos CAU/UF (TO e PR) sem utilização de recursos 
para as despesas com a locação de espaço e de parte da infraestrutura. O evento em Curitiba foi 
realizado em conjunto com a Comissão de Ética e Disciplina (CED), tendo as despesas divididas entre 
as duas Comissões. Os eventos tiveram a participação do corpo de conselheiros e funcionários dos 
CAU/UF e de profissionais, com uma média de 80 a 100 participantes por cada. 
 
II. Atividade “Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC” – as ações implementadas 
na linha de atuação do Centro de Serviços Compartilhados do CAU (CSC) estiveram voltadas, 
prioritariamente, para o atingimento o objetivo por meio do desenvolvimento de uma iniciativa 
estratégica. Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: o funcionamento do 
gerenciador avançado de demandas (GAD) que recebeu 6.552 demandas e dessas 6.274 demandas 
foram finalizadas. O Sistema TAQ – Tele Atendimento Qualificado- teve seu contrato renovado por 
mais um ano, no período recebeu um total de 57.258 ligações, 8.724 atendimentos via chat, 1.923 
e-mails e 16 atendimentos de Ouvidoria. Visando melhorar o suporte técnico aos arquitetos e 
urbanistas via atendimento telefônico, foi implantado o "serviço de 4007”que permitiu a redução 
considerável das contas de telefone. Foi realizada uma licitação para contratação dos serviços de 
Data Center e o resultado foi a redução de quase 35% do valor mensal para a prestação dos serviços. 
O Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC) realizou 4 reuniões 
ordinárias e 1 extraordinária. Foi realizada a implantação e disponibilização da nova versão do IGEO. 
Optou-se pela atualização da Base de Arruamento e Geocode que o Conselho adquiriu em 2013 em 
vez de adquirir uma nova solução no mercado, permitindo que o orçamento fosse executado 
conforme o previsto preservando-se o investimento realizado. Dentre as evoluções do Sistema de 
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), estão as ordens de serviços que remodelaram o 
módulo financeiro, permitindo o atendimento da resolução n° 121. Foi assinado o contrato de 
consultoria para o aprimoramento da gestão do CSC. Na busca da otimização a rede e do ganho de 
desempenho, a contratação do link dedicado de internet ocorreu em novembro de 2016 mas 
somente será ativado em fevereiro de 2017. Buscando melhorar os conhecimentos da equipe, foram 
realizadas 7 capacitações entre os gestores e funcionários, que proporcionou novos conhecimento 
aos analistas, viabilizando maior habilidade na resolução dos problemas, manutenções de forma 
simples e eficaz e aprimoramento no atendimento aos sites dos Conselhos. Foram instalados 98 
módulos dos sistemas SISCONT, CCUSTO, SISPAT, SIALM, SCCL, SISPAD, distribuídos entre o CAU/BR 
e CAU/UF. Foram solicitadas e acompanhadas pela Coordenadoria Técnica (CORTEC) 178 Ordens de 
Serviços, sendo 108 concluídas. Foram emitidas 10.580 carteiras de identidade profissional, o que 
representou 50% da meta prevista. Para resolver os problemas de diferenças entre as quantidades 
de profissionais, empresas e RRTs entre o SICCAU e o IGEO, a equipe da Coordenação de 
Geotecnologia (CORGEO) higienizou os dados de municípios no IGEO. A CORGEO ajustados os dados 
do quantitativos de profissionais do IGEO com os dos relatórios de gestão do SICCAU, encerrando 



com as diferenças entre os dois sistemas. Em 2016, os serviços foram disponibilizados com 
efetividade e de forma compartilhada aos Arquitetos e Urbanistas.  

 
B. ASSEGURAR A EFICÁCIA NO ATENDIMENTO E NO RELACIONAMENTO COM OS ARQUITETOS E 
URBANISTAS E A SOCIEDADE 

 
Das principais ações e resultados alcançados na busca deste objetivo, salienta-se: 
I.  Projeto “Ethos”- as metas deste projeto foram adequadas quando da reprogramação à luz do 

gerenciamento do Contrato 01/2016, que objetivava o aprimoramento e evolução dos processos 
de gestão do CAU/BR, fundamentalmente no que se refere à tecnologia da informação, com o fim 
de alavancar o posicionamento do CAU/BR no cenário nacional e internacional, de maneira que 
todas as metas foram cumpridas conforme previsto. O resultado obtido foi a formatação do 
protótipo do aplicativo "Ache um Arquiteto", em fase de implantação, que abrigará a produção do 
arquiteto e urbanista dentro do SICCAU, para consulta da sociedade em geral. 

 
II.  Projeto de “Convênio com a ABNT”- referente à manutenção do convênio com a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a meta foi alcançada, visto que o valor apropriado no 
orçamento do exercício foi referente ao valor total do convênio, muito embora o mesmo tenha seu 
vencimento no exercício de 2017. Em 2016, os descontos para os arquitetos e urbanistas na 
aquisição de normas e na realização dos cursos da ABNT, de análise e interpretação de normas 
técnicas foram mantidos. 

 
III.  Projeto de “Carteiras de Identidade Profissional”- foram expedidas e enviadas 10.580 carteiras 

profissionais de Arquitetos e Urbanistas, segundo a Coordenadoria Técnica (CORTEC), o resultado 
representou 50% do previsto. 

 

IV.  Atividade de “Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das IES no 
CAU/BR da CEF”- das principais ações e resultados alcançados, salienta-se a participação do 
Conselheiro representante das instituições de ensino superior, em cumprimento ao §2º do Art.61º 
da Lei 12.378/2010, nos eventos em prol da articulação com as Comissões de Ensino e Formação 
dos CAU/UF, sendo: I Seminário de Integração do CAU – O Papel do Ensino e do CAU na capacitação 
e na formação continuada em Ética e no Exercício Profissional por diferentes modalidades de 
comunicação; 3ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/RJ; Fórum de Coordenadores dos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo do RS; Reunião Técnica com a SERES/MEC e Reunião com o Presidente do 
INEP;  Reunião técnica com a Assessoria da CEF-CAU/BR; Reunião conjunta entre Coordenação da 
CEF-CAU/BR, Assessoria Internacional do MEC, ANDIFES e DCE/MRE; Reunião técnica conjunta com 
a Conselheira Gislaine Saibro, Coordenadora da COA-CAU/BR; Encontro da CEF-CAU/BA com os 
Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado; Reunião técnica entre a DEF-
CAU/SP e o Coordenador da CEF-CAU/BR; Congresso Estadual de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina- Escola Profissão Cidade - Um novo projeto; II Seminário Ensino e Prática Profissional do 
CAU/MG. Foram realizadas  visitas ao sistema educacional para tratativa de demandas da CEF/BR 
e CEF/UF, como o esclarecimento de dúvidas quanto aos normativos federais vigentes e suas 
relações com as ações atuais da comissão; solicitação de encaminhamento do processo de 
alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de arquitetura e urbanismo. Foram 
realizadas reuniões no Ministério das Relações Exteriores (MRE) para tratativa de temas comuns 
entre Comissão de Ensino e Formação (CEF) e Comissão de Relações Internacionais (CRI), como o 
esclarecimento quanto ao trânsito de profissionais diplomados no Brasil por meio do Programa de 
Estudantes-Convênio de Graduação (PEG-G) do governo federal e comércio de serviços. 

 
V.  Atividade de “Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do 

CAU/BR” - as principais ações e resultados alcançados, salienta-se a realização de 11 Reuniões 
Ordinárias e 11 Reuniões Técnicas reuniões ordinárias, cujos principais assuntos abordados foram 



carteiras, Registros e RRT. Elaboração de 3 proposições de resolução sobre: Carteiras, Registros 
profissionais e RRT. Os conselheiros da Comissão de Exercício Profissional (CEP) representaram e 
participaram de 10 eventos externos: 3º Seminário Legislativo do CAU/BR no Congresso Nacional, 
Reunião Técnica da CEP-CAU/RS sobre Direitos Autorais , Seminário Regional da CED-CAU/BR  – em 
Campo Grande / MS,  Seminário Fiscalização do CAU/RS,  Seminário da Comissão de Política 
Profissional do CAU/BR (CPP),  9º Seminário Regional da CED-CAU/BR – em Manaus/AM, 5º 
Encontro do CAU/RJ com a Sociedade e II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas CAU/RJ; 
Oficina de Treinamento do IGEO – em Brasília/DF; Seminário do CAU/GO sobre tecnologia 
sustentável;  Seminário Nacional do CEAU-CAU/BR, em Brasília/DF). Foram analisados 15 processos 
em grau de Recurso ao Plenário do CAU/BR, com a elaboração e aprovação dos Relatórios e Votos 
Fundamentados para encaminhamento ao Plenário do CAU/BR. A comissão encaminhou à 
Gerência técnica (CORTEC/SICCAU) propostas para adequação e melhoria dos módulos Registro de 
direito autoral (RDA), Fiscalização, Denúncia, RRT e Certidões no SICCAU. Foram emitidas 96 
Deliberações de Comissão e analisadas e encaminhadas 142 demandas protocoladas no SICCAU ou 
por e-mail, oriundas dos CAU/UF, Colegiado de Governança do CSC (CG-CSC), Rede Integrada de 
Atendimento (RIA), Ouvidoria e Presidência do CAU/BR, com esclarecimentos acerca de RRT, 
atribuições e atividades (Resolução nº 21), RDA e Direitos Autorais, Certidões de Acervo Técnico, 
Registros profissionais e de PJ e outros assuntos e temas de mérito da Comissão de Exercício 
Profissional do CAU/BR. Na busca pela regulamentação do exercício profissional da Arquitetura e 
Urbanismo foram elaborados 3 (três) anteprojetos de resolução para disciplinamento e definição 
de procedimentos para: Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), Emissão de Carteiras de 
Identificação Profissional pelos CAU/UF e Registro Profissional no CAU. Foram emitidas 96 
deliberações de Comissão e encaminhadas 142 demandas protocoladas no SICCAU ou enviadas por 
e-mail. Foram realizadas análises e Votos Fundamentados para 15 (quinze) processos fiscalizatórios 
em grau de recurso, todos encaminhados ao Plenário do CAU/BR para julgamento. Os membros da 
comissão ainda participaram de 9 (noves) eventos externos, em diversos Estados (UF). 

 
VI.  Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Temporária de Harmonização do 

Exercício Profissional”- na busca pela harmonização do exercício profissional dos arquitetos e 
engenheiros, a comissão realizou 8 reuniões ordinárias e 2 reuniões extraordinárias. Nessas 
reuniões houve a construção de uma Metodologia para as Discussões de Sombreamento das 
profissões envolvidas, a fim de nivelar entendimentos a serem adotados no âmbito do Sistema 
CONFEA/CREA e do CAU/BR e dos CAU/UF relativamente às atribuições profissionais e exercício da 
profissão em áreas compartilhadas entre arquitetos e urbanistas e os profissionais vinculados ao 
Sistema CONFEA/CREA. Foram identificadas, dentre as normas baixadas pelo Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA) e pelo CAU/BR, aquelas que necessitam de revisão com vistas 
ao pleno atendimento da disposição contida no art. 3°, § 4° da Lei n° 12.378, de 2010 e ainda 
identificadas competências relacionadas à orientação, disciplina e fiscalização das profissões que 
possam ser exercidas de forma compartilhada entre o CONFEA e o CAU/BR, de modo a harmonizar 
o exercício das profissões vinculadas a ambos os Conselhos. Diante da necessidade de articulação 
entre os dois conselhos profissionais, na perspectiva da elaboração de resolução conjunta para 
atendimento das demandas de fiscalização do exercício profissional e orientação à sociedade, foi 
necessário ampliar o calendário inicialmente firmado pois não foi suficiente para o debate de todas 
as questões levantadas pelas comissões. A decisão de prorrogar os trabalhos das comissões foi 
tomada em reunião conjunta com a participação do Presidente do CONFEA, do Presidente do 
Colégio de Entidades Nacionais (CEDEN), do Coordenador do Colégio de Presidentes do Sistema 
CONFEA/CREA, do Chefe de Gabinete do CAU/BR, representando a Presidência do CAU/BR, e dos 
membros de ambas as comissões em razão da importância do diálogo avaliada conjuntamente 
pelos representantes dos Conselhos.  
 

VII.  Atividade “Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria”- das principais realizações 
e resultados alcançados, salienta-se a participação ativa do Ouvidor-Geral nas reuniões Plenárias, 



nas reuniões de Comissão e do Conselho Diretor do CAU/BR. Neste ano investiu-se na qualidade 
dos atendimentos, unificando os sistemas para base de dados compartilhada e na expansão do 
sistema de atendimento. Realizou-se o “Encontro Nacional dos Ouvidores”, que contou a 
participação de todas as Ouvidorias Estaduais para discursões acerca das atividades 
desempenhadas por todos e para o alinhamento dos procedimentos realizados em prol da 
uniformização dos atendimentos. Os atendimentos prestados pela Ouvidoria sob 
acompanhamento ativo do Ouvidor. Foram realizados estudos quantitativos e qualitativos acerca 
dos problemas mais frequentes na vida do Arquiteto e Urbanista e proposto algumas soluções. 
Durante o ano, a visita do Ouvidor-Geral nos estados aproximou a Ouvidoria do CAU/BR às 
Ouvidoria estaduais, qualificando o atendimento prestado na esfera do Conselho. Atendimentos 
sem solução pela Ouvidoria- Geral foram levadas à apreciação do plenário. Fato relevante no ano 
foi a implementação da Ouvidoria na mesma plataforma utilizada para os atendimentos do TAQ 
(Tele Atendimento Qualificado) – 0800 proporcionando, com essa migração, a melhoria da 
qualidade do atendimento que adquiriu um novo patamar, uma vez que a base de dados dos 
atendimentos passou a estar disponível para consulta pela Ouvidoria. Durante o ano de 2016, 
alguns estados se mostraram interessados em contratar o programa, com o objetivo de integrar o 
atendimento na esfera Estadual. Esse projeto será estendido para 2017. No ano a Ouvidoria 
recebeu 3372 (três mil trezentas e setentas e duas) manifestações, abrangendo a totalidade de 
suas atividades independente de hierarquia e ou posição em seu organograma funcional. Das 
manifestações recebidas, 93% foram concluídas com êxito, enquanto que 7% ficaram inconclusas. 
Os acessos a este serviço neste período, em sua maioria, 99,3%, se deram através do portal 
eletrônico da Ouvidoria do CAU. 

 
A atuação do CAU/BR também foca as prioridades estratégicas de: 
 
A. ASSEGURAR A EFICÁCIA NO RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
Das principais realizações e resultados alcançados em prol desse objetivo, salienta-se:  

I. Projeto “Portal da Transparência”- foi concebido para uso tanto do CAU/BR quanto dos 
CAU/UF. Inicialmente foi realizado o mapeamento administrativo das informações a serem 
publicadas e o desenvolvimento de rotinas e formatos para adequar o conteúdo às 
determinações normativas. Depois foi realizada a adaptação da versão livre do Sistema 
Eletrônico de Informações ao Cidadão para o contexto administrativo do CAU. Foram 
levantadas as informações, junto aos CAU/UF, sobre a situação de cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação em cada um deles. O documento acompanhou cronograma proposto e 
termos de concordância, assinados pelos presidentes de cada CAU/UF, referentes à 
coordenação do CAU/BR no processo de elaboração de Plano de Ação exigido pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) em prol da execução integral da referida legislação. Foi elaborada e 
enviada aos CAU/UF a Nota Técnica CAU/BR nº. 02/ACI/2016, de 24 de março de 2016, 
contendo as instruções detalhadas sobre as providências a serem tomadas com vistas à 
execução da Lei de Acesso à Informação. No total foram publicados 16 Portais da 
Transparência, cada um deles com painel de administração em Wordpress, sistema de banco 
relatórios PORTALDETRANSPARÊNCIA.NET e Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-
SIC) em pleno funcionamento. Esse projeto foi realizado sem custo para a Assessoria de 
Comunicação. 

 
II. Projeto “Publicidade”: na busca da comunicação com a sociedade, foram publicados vários 

anúncios, em renomadas revistas de Arquitetura e Urbanismo, destacando entre outros 
assuntos: a divulgação do balanço das ações realizadas pelo CAU em 2015;  as novas regras 
para emissão do Registro de Responsabilidade (RRT), definidos pela Resolução Nº 94;  a “Carta 
Aberta à Presidência da República”, alertando para os perigos da chamada aprovação da Lei 
das Estatais com a incorporação da modalidade de “contratação integrada”, sem a exigência 
de um projeto completo para licitação de obras públicas; as condições diferenciadas para 



crédito nos escritórios de Arquitetura e Urbanismo; a Carta-Compromisso do CAU/BR para com 
a Nova Agenda Urbana proposta pela Organização das Nações Unidas. Foram desenvolvidos 
cinco posts de Facebook sobre as atribuições profissionais de arquitetos e urbanistas e também 
folderes bilíngues (inglês e espanhol) da Carta-Compromisso do CAU/BR em favor da Nova 
Agenda Urbana da ONU.  Foram realizadas as seguintes campanhas publicitárias: lançamento 
da segunda fase da campanha “Arquitetos e Urbanistas pela Ética”, voltada para estudantes e 
lojistas; Campanha do Dia do Arquiteto foi realizada voltada à Nova Agenda Urbana da ONU, 
focando no planejamento urbano das cidades brasileiras. O CAU/BR e o IAB promoveram 
Concurso Nacional de Projetos de Arquitetura e Complementares para Nova Sede do CAU/BR 
e do IAB/DF com ampla divulgação publicitária. As campanhas, nas mais diversas plataformas, 
proporcionaram uma boa divulgação da imagem do CAU para a sociedade.  

 
III. Projeto “Imprensa”: durante todo o ano foi realizado o monitoramento do noticiário sobre 

o setor de Arquitetura e assuntos de interesse do CAU, dos quais destacam-se: exigência do 
projeto completo para obras públicas e do planejamento urbano como instrumento de 
qualificação das cidades; dos projetos, MP 735/2016 que deu origem à Lei das Estatais (13.303, 
de 30 de junho de 2016) e o PLS 559/2013, que trata da revisão da Lei de Licitações, o CAU/BR 
defendeu sua posição contrária a essas propostas nas plataformas disponíveis da autarquia 
(site, página no Facebook e clipping) e em diversos veículos de massa, inclusive no exterior; 
igualmente objeto de censura pelo CAU/BR, foi a MP 700/2015, que permitiria às empresas e 
consórcios contratados para execução de obras e serviços de engenharia para o governo a 
promoverem a desapropriação necessária de imóveis. Nas vésperas das eleições municipais de 
2016, o CAU/BR e as assessorias de comunicação dos CAU/UF tiveram sucesso na divulgação 
espontânea da “Carta aos Candidatos a Prefeitos e Vereadores”, com recomendações a favor 
do desenvolvimento urbano integrado. O mesmo ocorreu com a “Carta Compromisso do 
CAU/BR” sobre a Nova Agenda Urbana definida pela ONU na Conferência Habitat III, realizada 
em Quito, no Equador, em 2016. Foi realizada uma licitação para contratação de uma empresa 
de Mailing para atualização do cadastro de Jornalistas mas o serviço não foi oferecido a 
contento, gerando um destrato sem custos para o CAU/BR. Realização do II Encontro das 
assessorias de comunicação, com a participação de 20 CAU/UF (AC; AL; AP; AM; BA; DF; MA; 
MT, PA; PB; PR; PE; PI; RJ; RS; RO, RR; SP; SE e TO), nesse encontro ocorreu a apresentação e 
debate sobre o Portal da Transparência, o Workshop "SEO como ferramenta estratégica de 
branding e posicionamento” e o debate Campanha "Arquitetos pela Ética", o CAU/SP 
apresentou a Revista Móbile e outros, o CAU/MG e CAU/PB apresentaram sobre a Campanha 
de Valorização Profissional; o CAU/PE apresentou sobre a Articulação Urbana e o CAU/RN 
apresentou os Projetos Papo Reto e Café com Arquiteto; o CAU/PA em Parceria com 
Sindcom/Secovi apresentou sobre a fiscalização de condomínios; o CAU/AL com o Bate-papo 
com Candidatos à Prefeito, entre outros; foram apresentados Anuário de Arquitetura e 
Urbanismo, o sistema de envio de Newsletter, Campanha Dia do Arquiteto 2016, ao final 
ocorreu o debate sobre ações conjuntas do CAU/BR e dos CAU/UF para Dia do Arquiteto. O 
evento foi considerado um sucesso pelos participantes. 
 

 
B. INFLUENCIAR AS DIRETRIZES DO ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO E SUA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 
 

A CEF desenvolveu as seguintes iniciativas estratégias como ferramentas de influenciar as 
diretrizes do ensino de AU: 

I. Projeto “Manifestações Técnicas - Convênio de Cooperação Técnica e Financeira CAU.BR e 
ABEA” - o CAU/BR, por intermédio da CEF, firmou convênio com a Associação Brasileira de 
Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) em julho de 2016, com o objeto de dar continuidade 
a elaboração de manifestações técnicas no âmbito dos processos dos atos autorizativos dos 



cursos de Arquitetura e Urbanismo, com vistas ao pleno cumprimento das disposições da Lei n° 
12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do Decreto Federal nº 5.773, de 9 de maio de 2006 (art. 
29). O CAU delegou à ABEA a elaboração de manifestações técnicas relativas aos processos dos 
atos autorizativos (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, nos prazos estabelecidos pelo MEC e o atendimento às atividades 
previstas no Acordo de Cooperação firmado entre CAU/BR e MEC para o fortalecimento da 
política regulatória na área da formação em Arquitetura e Urbanismo; Realizada uma reunião 
para com a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da 
Educação (SERES/MEC) para informar sobre o andamento da elaboração das manifestações e 
sobre as alterações do Decreto 5773/2006 pelo Decreto nº 8.754/2016, A revisão do material 
analítico resultante das Manifestações Técnicas de 2016 foi avaliado na 56ª reunião ordinária 
da CEF, quando da apresentação da coordenadora das manifestações na ABEA, durante a 
reunião. Foram enviadas ao Ministério da Educação (MEC), por meio da ABEA, 24 manifestações 
técnicas para processos de autorização de curso, 11 manifestações técnicas para processos de 
reconhecimento de curso e 1 manifestação técnica para renovação de reconhecimento de 
curso, totalizando 36 processos de atos autorizativos respondidos ao MEC. 
 

II. Projeto “Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)”- das principais ações e 
resultados alcançados neste projeto, salienta-se a contratação de consultoria externa para a 
produção de relatórios para embasamento do projeto de acreditação dos cursos de arquitetura 
e urbanismo e proposta de programa apropriado. Foram entregues os seguintes produtos à 
Comissão: um relatório de levantamento de processos de avaliação de cursos de arquitetura e 
urbanismo no Brasil pelos órgãos competentes, indicando os pontos positivos e as disfunções 
(Etapa 1); um relatório do levantamento de programas de acreditação de cursos de arquitetura 
e urbanismo no exterior (EUA, Reino Unido, MERCOSUL e outros), indicando as boas práticas e 
as disfunções (Etapa 2). Na etapa 3, foi entregue a proposta de programa de acreditação para 
cursos de arquitetura e urbanismo, incorporando as contribuições resultantes das discussões 
no âmbito da Comissão de Ensino e Formação (CEF) do CAU/BR; Por fim, a entrega da proposta 
4 apresentou a forma de acompanhamento e critérios de avaliação do programa de acreditação 
de cursos de arquitetura e urbanismo, no âmbito do CAU/BR. Foram elaborados também o 
Projeto do Sistema de Acreditação de Cursos de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR, a 
proposta de alteração do documento Perfis da Área e Padrões de Qualidade dos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, a minuta de projeto de avaliação dos cursos e outras atividades 
específicas realizadas e a minuta de projeto de avaliação dos cursos e demais documentos 
necessários. A reunião com o Ministério da Educação - MEC buscou apoio para a apresentação 
do projeto e para dar conhecimento sobre o projeto de acreditação. Uma visita técnica para 
pesquisa em projeto de residência técnica no Rio de Janeiro. Ao final foi ocorreu a entrega dos 
relatórios finais (etapas 1 e 2) e da minuta da proposta de programa de acreditação para cursos 
Arquitetura e Urbanismo elaborado pelo consultor externo contratado, para a produção de 
projeto de acreditação dos cursos de arquitetura e urbanismo.  
 

III. Atividade “Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação”- das 
principais ações e resultados alcançados em prol desse objetivo estratégico, salienta-se 
realização de 11 reuniões ordinárias com assuntos de competência da comissão e 8 reuniões 
extraordinárias para encaminhamento de assuntos urgentes, especialmente análises de 
solicitações de registros de profissionais portugueses. Foram realizadas também 5 reuniões 
técnicas com o Coordenador da comissão, os conselheiros e a Assessora técnica para 
encaminhamento dos trabalhos da comissão, que tiveram a participação do Consultor 
contratado pela própria comissão, nos meses de março, abril, maio e julho.  A Coordenadora 
das Manifestações Técnicas da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
(ABEA) participou da 56ª Reunião ordinária da Comissão para apresentar as necessidades de 
melhorias no processo avaliativo das manifestações. Foram realizadas reuniões extraordinárias 



com a presença dos conselheiros membros da CEF e da Analista fora da sede do CAU/BR, sendo 
uma na sede do CAU/RJ e uma na Universidade de Campinas (UNICAMP), em fevereiro e março, 
respectivamente, e uma reunião na sede do CAU/RS em julho de 2016. Houve participação dos 
conselheiros em vários eventos, sendo os mais relevantes: I Seminário de Integração do CAU – 
O Papel do Ensino e do CAU na capacitação e na formação continuada em Ética e no Exercício 
Profissional por diferentes modalidades de comunicação; Seminário Regional da CED-CAU/BR; 
3ª Reunião Ordinária da CEF-CAU/RJ; Fórum de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura e 
Urbanismo do RS; Reunião Técnica com a SERES/MEC e Reunião com o Presidente do INEP; 
Reunião técnica com a Assessoria da CEF-CAU/BR; Reunião conjunta entre Coordenação da CEF-
CAU/BR, Assessoria Internacional do MEC, ANDIFES e DCE/MRE; Reunião técnica conjunta com 
a Conselheira Gislaine Saibro, Coordenadora da COA-CAU/BR; Encontro da CEF-CAU/BA com os 
Coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado; Reunião técnica entre a DEF-
CAU/SP e o Coordenador da CEF-CAU/BR; Encontro dos Coordenadores das Instituições de 
Ensino Superior (IES) de Arquitetura e Urbanismo do Ceará; Congresso Estadual de Arquitetura 
e Urbanismo de Santa Catarina: Escola Profissão Cidade - Um novo projeto; II Seminário Ensino 
e Prática Profissional do CAU/MG; Realização de reuniões no CNE, no INEP, no MEC e no MRE 
para tratativa dos assuntos inerentes aos trabalhos da CEF, em especial as negociações 
bilaterais, acompanhamento do processo de alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) e processos regulatórios do ensino superior,  Cadastramento e atualização de cadastro 
de 126 cursos de arquitetura e urbanismo no CAU, importação de listas de egressos no sistema 
SICCAU para fins de registros profissionais, e orientação aos CAU/UF e coordenadores de cursos 
de arquitetura e urbanismo sobre o processo de cadastramento de cursos e registro de novos 
profissionais; Revisão e aprimoramento do IGEO para fins da dinamização na elaboração das 
Matrizes de Mobilidade e do Exercício Profissional e do módulo acadêmico do SICCAU para 
agilização nos cadastros de cursos de arquitetura e urbanismo no CAU. Foram emitidas 176 
deliberações da CEF-CAU/BR sobre temas de competência da Comissão. No ano, ocorreram 
cadastramento e atualização de cadastro de 126 cursos de arquitetura e urbanismo no CAU e 
importação de listas de egressos no sistema SICCAU para fins de registros profissionais. Foram 
deferimento de 54 registros de profissionais diplomados no exterior. 

 
C. PROMOVER O EXERCÍCIO ÉTICO E QUALIFICADO DA PROFISSÃO 

A Comissão de Ética e Disciplina (CED) e Comissão de Política Profissional do CAU/BR (CPP) 
desenvolveram as seguintes iniciativas estratégias como ferramentas de promover o exercício ético e 
qualificado da profissão: 

 
I. Projeto “Código de Ética Comentado desenvolvido pela CED” – foi realizada a elaboração dos 

comentários ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR, pela empresa contratada, com execução 
direta do consultor arquiteto e urbanista. A entrega foi realizada em 8 (oito) relatórios técnicos. 
O contrato foi cumprido integralmente, com a entrega e o pagamento dos 8 (oito) relatórios 
técnicos elaborados, referentes aos comentários ao Código de Ética e Disciplina do CAU/BR. 
 

II. Projeto “Seminários Regionais da CED” – foram realizados 4 Seminários Regionais de Ética e 
Disciplina para o ano de 2016 (em TO; MS; PR e AM); Realização de 1 Treinamento Técnico com 
as assessorias das CED-CAU/UF; 1 Reunião com as assessorias jurídicas das CED/UF. Além dos 
Seminários Regionais (Teresina/PI em abril; Campo Grande/MS em junho; Curitiba/PR em 
agosto e Manaus/AM em setembro), foram realizados 1 Treinamento Técnico da CED-CAU/BR 
com a participação das CED-CAU/UF e 1 Reunião das Assessorias Jurídicas das CED-CAU/UF. 
Devido a importância do tema e a economia de recursos na realização dos outros seminários foi 
possível realizar mais um seminário, este realizado em Manaus em setembro. 

 

III. Projetos “Seminários Regionais de Articulação de Temas da CPP” - realizado o II Seminário de 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), em Belém/PA, com 



aproximadamente 130 participantes registrados na lista de presença, o seminário alcançou 
resultados significativos: instrução os participantes, após exposição e debate, sobre a grande 
diversidade, abrangência e importância da ATHIS na Arquitetura e Urbanismo, 
consequentemente, na qualidade da moradia e da evolução urbana e divulgação do trabalho do 
CAU, cumprindo sua função institucional. 

 

IV. Atividade “Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina” – foram realizadas 
11 reuniões ordinárias, 3 reuniões extraordinárias, uma reunião extraordinária conjunta das 
comissões CED-CEP-COA e 1 reunião técnica. Foi elaborado a consolidação das resoluções de 
éticas e disciplina do CAU/BR. Elaboração do projeto de resolução que institui a nota de 
desagravo do CAU/BR. Acompanhamento da Campanha contra a reserva técnica. Emissão de 
declarações negativas de antecedentes ético-disciplinares. Foram analisados e julgados 20 
processos ético-disciplinares em grau de recurso pela CED/BR, elaborado 73 deliberações e 
encaminhamento de 32 memorandos e 2 minutas de resolução.  

 
Além dos objetivos estratégicos prioritários, o CAU/BR buscou alcançar resultados com base em 
outros objetivos estratégicos:     
 

A. APRIMORAR E INOVAR OS PROCESSOS E AS AÇÕES  

Na busca pelo alcance desse objetivo foram realizadas as seguintes iniciativas estratégicas: 

I. Projeto “Realização do II Encontro da COA- CAU/BR com as COA-CAU/UF” - buscando debater sobre 
os temas relacionados à atuação da comissão, foi realizado o II encontro da COA-CAU/BR com as 
COA-CAU/UF. O encontro ocorreu com a participação de 48 colaboradores, em Brasília/DF, no dia 
30 de agosto. Nesse evento, foram discutidos e repassados os conceitos sobre o Programa 
Gespública, o Portal da Transparência, o Centro de Serviços Compartilhados do CAU, o 
Monitoramento Institucional e Alterações no Regimento Geral do CAU/BR. No evento foram 
recebidas várias contribuições que irão enriquecer ainda mais a atuação da Comissão.  

 
II. Projeto “Contratação de empresa de auditoria para Comissão Eleitoral Nacional (CEN)” - visando o 

próximo processo eleitoral, foram elaborados e aprovados os editais de contratação das empresas 
que realizarão a auditoria e a votação online das próximas eleições em 2017. Além disso, foram 
criados e aprovados os escopos do Módulo Eleitoral no SICCAU, que serão implantados em 2017. A 
futura implementação, de forma transparente, do sistema eleitoral nacional no SICCAU buscará 
proteger a normalidade e legitimidade das eleições.  

 

III. Projeto “Treinamentos e capacitação dos colaboradores da Secretaria-Geral”- para manter os 
profissionais sempre em consonância com as necessidades do setor, foram realizados treinamentos, 
em especial um Workshop para Executivos, realizado pela Fundação Nacional da Qualidade- FNQ, 
com vistas a melhoria na execução das rotinas de trabalho do Conselho e, consequentemente, um 
melhor atendimento das demandas do público alvo da instituição. 

 

IV. Projeto “Gespública CAU/BR” - na busca de se construir um novo Modelo de Gestão do CAU, foi 
assinado o termo de adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
(GESPÚBLICA). Após a adesão, foram realizados o treinamento, com mais de 40 colaboradores, e a 
Autoavaliação, que foi validada Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPGO). A 
participação dos gestores e colaboradores em diversos Congressos, Seminários, Cursos e Workshops 
com vistas a melhoria na execução das rotinas de trabalho do Conselho, e consequentemente um 
melhor atendimento das demandas do público alvo da instituição. Aprovou-se a Resolução CAU/BR 
nº 126/2016 que possibilita a contratação da Plataforma de Gestão Integrada a ser implantada em 
2017. Na primeira fase de implantação do GESPÚBLICA foi priorizada a capacitação em 



autoavaliação, que ocorreram entre 18 e 20 de abril.  Em dezembro, foi aprovada a Resolução nº 
126/2016, que regulamentou, por meio do CSC os "Serviços Compartilhados por Adesão", dentre 
eles, a Plataforma de Gestão Integrada, serviços de treinamento e capacitação nas competências 
incorporadas no escopo do GESPÚBLICA e apoio institucional ao CAU/BR e aos CAU/UF para 
assessoria técnica nas metodologias de gestão concebidas e utilizadas no âmbito do Programa. Está 
previsto para o exercício de 2017 a continuidade dos trabalhos nessa frente, tendo o Integrada e o 
início da sua respectiva implantação. 
 

V. Projeto “Estudo Financeiro sobre Custos do CSC”- a consultoria especializada deveria ter sido 
contratada para realizar o estudo em 2016 mas aconteceu em razão de outras atividades prioritária 
como a migração do Datacenter, mas a elaboração dos documentos para realizar a aquisição foi 
iniciada com atraso. Em novembro, a versão inicial foi apresentada ao Colegiado de Governança do 
CSC (CG-CSC), entretanto não atendeu os objetivos iniciais. Desta forma, os trabalhos devem ser 
retomados em 2017 e o CG-CSC autorizou a inclusão desta ação no orçamento de 2017.  
 

VI. Projeto “Solenidade do dia do Arquiteto e Urbanista de 2016”- o quinto aniversário de 
funcionamento do CAU foi contemplado com a realização da solenidade do Dia do Arquiteto e 
Urbanista, em Brasília, no dia 15 de dezembro, e contou com a participação dos arquitetos e 
urbanistas que receberam o prêmio pelo Concurso de Arquitetura da Nova Sede do CAU/BR e do 
IAB-DF. As sete equipes premiadas no Concurso receberam certificado e um livro com a íntegra dos 
210 projetos que concorreram ao concurso.   
 

VII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças” - das 
principais ações e resultados alcançados, salienta-se a realização de 11 Reuniões Ordinárias da 
Comissão e 5 Reuniões Extraordinárias, todas em Brasília, visando dotar o conselho de arquitetura e 
urbanismo de procedimentos de planejamento e gestão, contábeis e financeiros, em patamares 
modernos e inovadores e em níveis de excelência; Análise e aprovação de 28 Prestações de Contas 
2015 do CAU/BR e dos CAU/UF e 28 acompanhamentos das Prestações de Contas Trimestrais do 
CAU/BR e dos CAU/UF, Coordenação, análise e homologação de 26 Reprogramações 
Orçamentárias/2016 do CAU/BR e dos CAU/UF e de 28 Planos de Ação e Orçamento 2017 do CAU/BR 
e dos CAU/UF. Análise e aprovação de 57 deliberações de Comissão de Planejamento e Finanças do 
CAU/BR; Coordenação da elaboração das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU - exercício 2017 e sua aprovação no Plenário; Recomendação ao plenário do CAU/BR para 
abertura de uma Comissão de Inquérito no âmbito do CAU/MA, para apuração do desequilíbrio e de 
auxílio a administração orçamentário para as devidas correções dessa situação orçamentária; 
Abertura de uma comissão de Sindicância para apurar irregularidades no CAU/DF e uma Comissão 
de Tomada de Contas Especial para apurar irregularidades no CAU/DF, para apontar os responsáveis 
pelos acontecimentos no CAU/DF; e a elaboração da Resolução de anuidades e cobrança de débitos 
- Resolução nº121, de forma a  aperfeiçoar o regramento do processo de cobrança relativo a 
anuidades dos profissionais.  
 

VIII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração 
(COA)”- das principais ações e resultados alcançados, salienta-se a realização de 11 Reuniões 
Ordinárias da Comissão, em Brasília/DF; realização de 02 Reuniões Extraordinárias da Comissão; 
realização de 01  reunião conjunta com a CEP e CED, dia 27/2/2016 no Rio de Janeiro/RJ; realização 
de 09 Reuniões Técnicas da coordenadora da COA com a Assessoria Técnica, em Brasília/DF; 
Realização de 04 (quatro) representação da Comissão em evento; e Realização do pagamento de 12 
meses de salário e encargos do analista. Os resultados das reuniões foram: emissão de 58 (cinquenta 
e oito) Deliberações de Comissão; encaminhamento de 27 comunicações sobre monitoramento das 
informações constantes no Portal da Transparência; encaminhamento de 12 comunicações sobre 
monitoramento das informações constantes nos sites dos CAU/UF referentes à composição de 



comissões e cumprimento de regimento interno; proposição e aprovação de 08 deliberações 
plenárias 
 

IX. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Relações Internacionais” -foram 
realizadas de 8 reuniões ordinárias, 6 reuniões extraordinárias e 3 reuniões técnicas.  
 

 
X. Atividade “Manter e desenvolver as atividades do Colegiado Permanente com a Participação das 

Entidades dos Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR” - realização de 06 reuniões ordinárias em 
Brasília e uma reunião extraordinária em Campinas-SP, 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; Realização da Capacitação de Multiplicadores da 
Tabela de honorários, em janeiro de 2016, com o objetivo de formar multiplicadores para divulgar a 
Tabela. 
 

XI. Atividade “Manutenção e desenvolvimento da Comunicação Integrada do CAU/BR” – realização 
de 2 Reuniões com Agência de comunicação para fazer o briefing da campanha do Dia do arquiteto 
e uma reunião de acompanhamento da gravação da filmagem do vídeo usado na campanha. Ações 
de divulgação institucional e de serviços de tradução realizado conforme demanda.  
 

 
XII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria Jurídica” - das principais realizações 

e resultados alcançados, menciona-se o 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. Em números foram 179 
acompanhamento/instrução/peticionamento, 2 Atos Declaratórios, 35 Contratos Administrativos e 
19 Termos Aditivos, 9 Contratos de Trabalho, 8 Editais - Pregão Eletrônico e 7 Termos de Autorização 
- Pregão Eletrônico, 81 Informações Jurídicas, 25 Memorandos, 32 Notas Jurídicas, 3 Notas Técnicas, 
15 Ofícios, 9 Portarias Normativas, 33 Portarias Presidenciais e encaminhou 133 publicações para o 
Diário Oficial da União (DOU).  
 

XIII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica” -elaboração do relatório de Arrecadação; Elaboração do documento da Programação e 
Reprogramação 2016; Assessoramento e análise aos CAU/UF sobre o Plano de Ação 2017; 
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. Assessoramento técnico às unidades do CAU/BR e às unidades 
estaduais nas questões de planejamento e gestão da estratégia. 
 

XIV. Atividade “Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Institucional e Parlamentar do 
CAU/BR” – foi proporcionado ao corpo técnico recursos para acompanhar às reuniões e eventos 
realizados fora de Brasília; A contratação dos estagiários possibilitou o aprimoramento das 
atividades desenvolvidas pela assessoria com levantamentos,  pesquisas legislativas e autuação de 
processos; Realização de viagens para representar e assessorar  o presidente do CAU/BR em 
reuniões; Aquisição de licença anual de sistema de gerenciamento das atividades da assessoria 
parlamentar e institucional proporcionando a diminuição do trabalho manual, atualização constante 



e permanente de informações de forma a diminuir furos e promover intervenções tempestivas no 
Congresso Nacional e perante os convenentes; Assinatura da Lista de Autoridades Governamentais 
- LAG para pesquisa de autoridades e órgãos do poder público, bem como seus titulares até o terceiro 
escalão proporcionando aprimoramento da atuação legislativa e institucional do CAU/BR junto aos 
atores envolvidos no processo de tomada de decisão no Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
Governos Estaduais, Prefeituras e Secretarias Municipais das Capitais, Organismos Internacionais, 
Representações Diplomáticas, Entidades de Classe, Conselhos Profissionais; Assinatura do Sistema 
de Gerenciamento de Relações Governamentais (SigaLei) que proporciona o aprimoramento de 
pesquisas e monitoramento de discursos parlamentares sobre temas afetos à Arquitetura e 
Urbanismo. Atuação de forma intensa junto a deputados e senadores para auxiliar a organizar as leis 
que tratam de arquitetura e urbanismo; Participação e fornecimento de subsídios em audiências 
públicas na Câmara dos 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; Apresentação de propostas 
de pareceres, emendas, votos em separado, estudos e notas técnicas a parlamentares; 
Encaminhamento de 150 expedientes a órgãos federais e, aproximadamente, 600 cartões de 
congratulação a parlamentares por ocasião de aniversário; Participação em eventos para firmar 
parceria do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e acompanhamento da parceria 
assinada com o CAU/BR para suporte técnico nas questões de acessibilidade; 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; 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. 
 

XV. Atividade “Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial” - as ações foram inerentes 
a gestão do processo administrativo, cujos resultados se refletem no funcionamento pleno das 
atividades específicas da Assessoria Especial. 
 

XVI. Atividades “Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Política Profissional”- realização 
de 9 Reuniões Ordinárias da Comissão, sendo 6 em Brasília e 3 em CAU/UFs; de 2 Reunião 
Extraordinária da Comissão, sendo uma em Brasília e uma em CAU/UF; de uma Reunião Técnica do 
coordenador da CPP com a Assessoria Técnica, em Brasília/DF; Representação e participação de 
conselheiros membros da Comissão em 12 eventos externos: reuniões, visitas técnicas e seminários 
do CAU/BR, dos CAU/UF e externos; e pagamento de salário, férias e outros encargos do assessor da 
comissão. A comissão auxiliou na elaboração de proposição de resolução sobre Nota de Desagravo, 
juntamente com a CED-CAU/BR; e emitiu de 24 Deliberações de Comissão, tendo como as mais 
relevantes as que propõe: a criação do RRT Social e a diretriz que determina 2% da arrecadação 
liquida do CAU para projetos de ATHIS. 
 

XVII.Atividade “Manter e desenvolver as atividades da CEN” - realização de 9 reuniões ordinárias e 1 
reunião extraordinária e aprovação de 13 Deliberações de Comissão com o foco na revisão e 
aprovação do Regulamento Eleitoral do CAU; Realização de Consulta Pública e recolhimento de 
contribuições para a minuta do novo Regulamento Eleitoral. Aprovação da Resolução CAU/BR n° 122, 
de 23 de setembro de 2016 que aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros 
Titulares e respectivos Suplentes de Conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) e dá 
outras providências. 
 

XVIII. Atividade “Reuniões Plenárias Ordinárias e Ampliadas”- ocorreu no início do ano, a eleição para 
Primeiro e segundo Vice-Presidentes - gestão 2016; Formação das Comissões 2016; Projeto de 



Resolução que dispõe sobre Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - Exercício 2016; 
Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2015; Aprovação do Plano de Ação 2017 do 
CAU; Resoluções, aprovadas nas reuniões Plenárias; Deliberações, aprovadas nas reuniões Plenárias. 
Aprimorado o funcionamento do Plenário. 
 

XIX. Atividade “Reuniões do Conselho Diretor”- foram realizadas 10 reuniões ordinárias, 01 reunião 
extraordinária e 02 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). Foi aprimorado e melhorado o 
funcionamento do Conselho Diretor. 
 

XX. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Controladoria”- realização de pesquisa e 
tabulação dos dados oriundos do questionário de Avaliação dos Controles Internos e Gestão de 
Riscos - QACI. 
 

 
XXI. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência-Geral” - participação no VII Fórum 

Internacional e Assembleia-Geral do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa 
(CIALP) realizado no Rio de Janeiro. 
 

XXII. Atividade “Manutenção da Gerência Administrativa” – foram realizadas, com êxito, várias 
licitações para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e materiais de 
copa e cozinha para atendimento das necessidades básicas do Conselho, fornecimento de materiais 
de expediente e de informática, manutenção dos aparelhos de ar condicionado em todo o Conselho, 
contribuindo para melhoria e manutenção de um ambiente de trabalho limpo e saudável. Foram 
promovidas diversas ações de reparos e reformas na Sede do Conselho. Durante o exercício foram 
feitas ações para atualização de dados e aprimoramento das ferramentas SIALM e SISPAT, nas quais 
são feitas a gestão do Almoxarifado e Patrimônio do CAU/BR. Pagamento dos tributos em dia. 
Melhorias na organização do acervo do CAU/BR e no controle dos processos. As passagens, diárias e 
eventos foram realizados conforme o previsto. Foi apresentada proposta de Acordo Coletivo de 
Trabalho (2017/2018) pelo comitê de servidores. Durante o ano de 2016 foram realizados diversos 
trabalhos para a construção do PCCR. No segundo semestre de 2016 foi realizada a entregue a Norma 
de Avaliação de Desempenho e Manual do Avaliador. Possibilitando a todo o corpo funcional, bem 
como aos conselheiros, uma organização administrativa favorável ao desenvolvimento de suas 
funções.  
 

XXIII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência de Orçamento e Finanças”- o 
acompanhamento mensal da contabilidade do CAU/BR e dos 27 CAU/UF, bem como a manifestação 
contábil trimestral realizado conforme. Realizado uma reunião em Porto Alegre -RS para tratar 
assuntos do Gespública; uma viagem para o Rio de Janeiro - RJ para participar do VII Fórum 
Internacional do CIALP e 51ª Reunião Plenária Ordinária; uma viagem para São Paulo - SP para 
participar do Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU + Gespública; uma 
viagem para São Paulo - SP para participar da reunião SISCAF e GESPÚBLICA.  
 

 

 



B. ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
As principais atividades que buscam assegurar a sustentabilidade financeira do sistema CAU são 
referentes as atividades dos repasses ao Fundo de Apoio aos CAU/UF e ao Fundo de Reserva do CSC, 
que durante o ano foram repassados de acordo com a previsão alcançando os resultados previstos. 
 
 

C. CONSTRUIR CULTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA À ESTRATÉGIA 

Na busca pelo alcance desse objetivo foram realizadas as seguintes iniciativas estratégicas: 

 
I. Projeto “Seminários de Orientação dos CAU/UF da Comissão de Planejamento e Finanças” – foi 

realização de 1 evento sobre prestação de contas com a participação dos CAU/UF-  em Brasília no 
mês de março. As orientação e esclarecimento de dúvidas dos CAU/UF relativos aos procedimentos 
de prestação de contas anuais para o TCU; Capacitação dos CAU/UF na utilização da ferramenta 
eletrônica de elaboração da prestação de contas.  
 

II. Projeto “Representação Institucional do CAU em eventos internacionais” - os resultados 
alcançados manifestam-se através dos acordos firmados com entidades internacionais 
representativas da arquitetura e urbanismo de diversos países bem como o estreitamento das 
relações com profissionais desses países. Os mais relevantes foram o aditivo do termo de 
colaboração entre o CAU/BR e a Ordem dos Arquitetos de Portugal, o acordo com o Conselho 
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP), a proposta de acordo com a França, com 
o México e a Colômbia e a participação do Brasil, a convite do governo Brasileiro, nas negociações 
bilaterais entre Mercosul e o Mercado Comum Europeu.   
 

III. Projeto “Representação Institucional do CAU” - os resultados alcançados manifestam-se através da 
consolidação da imagem institucional do CAU junto aos profissionais arquitetos e urbanistas, junto 
as suas entidades representativas, nas escolas de arquitetura e, principalmente, nas representações 
do conselho nos estados, os CAU/UF. 
 

IV. Projeto “Planejamento e Gestão da Estratégica do CAU -2023” – a participação no Seminário técnico 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU + Gespública, nos dias 27, 28 e 29 de junho em São 
Paulo/SP foram importantes para realizar um debate de aprimoramento da Gestão do CAU. Foram 
realizadas 2 viagens para realizar o acompanhamento do plano de ação CAU/RJ e reformulação do 
plano do CAU/MA.  
 

 
V. Atividade “Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência” – o pleno 

funcionamento das atividades específicas do gabinete contribuíram para a consolidação da missão 
de Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos. 
 
 

VI. Atividade “Desenvolver as atividades da Auditoria Interna do CAU/BR” -  realização de auditorias 
in loco no CAU/RR e no CAU/MA sob demandas da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR 
-CPFi-CAU/BR; Gestão e fiscalização contratual nas Auditorias Externas sobre as contas relativas a 
2015 do CAU/BR e dos CAU/UF, com a respectiva instrução das Prestações de Contas e Relatórios de 
Gestão TCU de todas as unidades do CAU; Emissão de 14 notas técnicas sobre prestações de contas 
de convênios de patrocínio firmados pelo CAU/BR junto a entidades afins, 6 notas técnicas sob 
demanda de áreas do CAU/BR e 31 pareceres sobre prestações de contas anuais do CAU;  
Coordenação/elaboração das Prestações de Contas/Relatório de Gestão TCU 2015 do CAU/BR e dos 
27 CAU/UF, todas homologadas pelo Plenário do CAU/BR. Realização de auditorias in loco em dois 



CAU/UF, resultando na regularização das respectivas prestações de contas e as consequentes 
homologações pelo Plenário do CAU/BR; Gestão e fiscalização contratual sobre as auditorias 
externas no âmbito do CAU, resultando nos pareceres de auditoria, peças fundamentais às 
apreciações das prestações de contas pelo CAU/BR e devidas instruções dos relatórios de gestão 
junto ao Tribunal de Contas da União; Coordenação das prestações de contas no âmbito do CAU 
resultando na regularidade e transparência das gestões institucionais.   
 
 

D. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS DE DIRIGENTES E COLABORADORES 
 
Os projetos criados para fomentar o desenvolvimento das competências foram: 
 
I. Projeto “Realização de reuniões técnicas com as COA-CAU/UF” – foram realizadas 2 reuniões 

técnicas, nas cidades de Recife/PE e Vitória/ES, respectivamente, nas datas de 30/09 e 14/10. Na 
realização da reunião foram repassados os conceitos e discutidos os procedimentos 
Administrativos, da gestão e composição de comissões. Com a contratação de uma nova empresa, 
ganhadora da licitação, o evento foi realizado com menos recursos.  
 

II. Projeto “Treinamento e capacitação do Gabinete da Presidência” - participação do gestor no 
"Workshop para Executivos - FNQ", essa capacitação realizada permitiu novos conhecimentos, 
contribuindo para a melhoria e o alinhamento das ações do setor. 

 

III. Projeto “Capacitação e Treinamento dos Colaboradores/Dirigentes da Assessoria de 
Comunicação” - participação do gestor no Workshop para Executivos - Excelência em liderança 
no dia 20 de junho em Brasília, essa capacitação realizada permitiu novos conhecimentos, 
contribuindo para a melhoria e o alinhamento das ações do setor.  

 

IV. Projeto “Seminário para Capacitação da Ouvidoria” – realizado o “Encontro Nacional de 
Ouvidores”, o qual buscou o aprimoramento dos métodos de atendimento, com a realização de 
treinamento para Ouvidores Estaduais e apresentação do novo modelo a ser implementado: ISO- 
CRM. Foi realizado uma mesa redonda sobre as melhores práticas profissionais e apresentados 
os levantamentos dos principais problemas enfrentados pelas Ouvidorias Estaduais. O evento 
contribuiu para uma maior interação das Ouvidorias, estreitando as relações entre os membros 
da equipe. O Encontro ocorreu nos dias 25 e 26 de abril na sede do CAU/BR e contou com a 
participação de todos os integrantes da Ouvidoria do CAU/BR e Ouvidorias Estaduais (MG, MS, 
PR e SP). Foram apresentados os dados de atendimento das Ouvidorias; os novos prazos de 
atendimento a serem implementados através de resolução futura e as sugestões de novas ações 
pelo Ouvidor-Geral. Foram discutidas as práticas a serem implementadas a partir dos problemas 
enfrentados pelas Ouvidorias Estaduais. Os Ouvidores puderam contribuir com ideias para a nova 
gestão dos atendimentos e seus fluxos. Foi apresentada a plataforma CRM aos representantes 
das Ouvidorias Estatuais; as novas funcionalidades a serem implementadas até o final do ano e a 
migração dos sistemas, que ocorreu no dia 3 de dezembro substituído o Canal da Ouvidoria pela 
nova plataforma de atendimento. 
 

V. Projeto “Treinamento e Capacitação da Equipe da Ouvidoria” – a equipe participou nos eventos:  
Workshop para Executivos - Excelência em liderança no dia 20 de junho em Brasília/DF, no curso 
de Gestão e Fiscalização de Contratos nos dias 12, 13 e 14 de setembro, em Brasília/DF e no 
Seminário da CEP, cujo o tema era “O RRT como instrumento de valorização da Arquitetura e 
Urbanismo” dias 10 e 11 de novembro em Palmas/TO. As participações nos treinamentos 
contribuíram para a melhoria da qualidade no desempenho das atividades da Ouvidora-geral, 
tanto na esfera gerencial quanto na esfera de conteúdo para atendimento ao cidadão.   



 
VI. Projeto “Capacitar a equipe da Auditoria Interna do CAU/BR” – ocorreram as participações do 

Chefe da Auditoria no "Workshop para Executivos - Excelência em Liderança", em Brasília, no dia 
20/06/2016, e da Analista de Controladoria em 2 treinamentos (“Controles Internos – O Papel 
dos gestores na Implementação dos Controles Internos” e “Prestação de Contas – Para os 
Conselhos de Fiscalização Profissional na Visão do TCU”, nos dias 22 e 23 de agosto). As 
capacitações realizadas foram de extrema importância ao desenvolvimento profissional 
pertinente à equipe da Auditoria Interna do CAU/BR, resultando no aprimoramento das 
atividades a serviço do CAU.  

 

VII. Projeto “Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe da Assessoria Jurídica” - 
os gestores participaram no "Workshop para Executivos - FNQ", realizado no dia 20 de agosto. 
Foi disponibilizado uma capacitação para a analista da assessoria no curso de MBA em Licitações 
e Contratos, na modalidade EAD por até 18 meses como forma de aprimoramento das atividades 
a serviço da Assessoria. Outro colaborador do CAU/BR participou do curso Gestão e Fiscalização 
de Contratos, nos dias 12,13 e 14 de setembro. 

 

VIII. Projeto “Capacitação e Desenvolvimento dos colaboradores da equipe Assplan e CAU/UF” - a 
Chefe da Assessoria participou do "Workshop para Executivos - Excelência em Liderança", em 
Brasília, no dia 20 agosto, e as Analistas de Planejamento participaram do curso de Sistema de 
Indicadores, nos dias 20 e 21 de julho de 2016. Essas capacitações proporcionaram novos 
conhecimentos foram adquiridos, contribuindo para a melhoria e o alinhamento das ações do 
setor.  

 

IX. Projeto “Capacitação e treinamento da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares” 
- foram feitas três capacitações para a equipe, uma sobre Gestão e Fiscalização de Contratos de 
Terceirização, de Prestação de Serviços e de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis na 
Administração Pública; e participação no 1º Seminário Internacional de Relações Governamentais 
e Compliance e de Análise de Risco Político. Os novos conhecimentos foram adquiridos, 
contribuindo para a melhoria e o alinhamento das ações do setor. 

 

X. Projeto “Capacitação e Treinamento Da Gerência- Geral” - participação dos colaboradores nos 
cursos “Controles Internos – O Papel dos gestores na Implementação dos Controles Internos” e 
“Prestação de Contas – Para os Conselhos de Fiscalização Profissional na Visão do TCU”. 
Participação do gestor "Workshop para Executivos - FNQ". Essa capacitação proporcionou aos 
colaboradores desenvolvimento e alinhamento da gestão com a cultura organizacional e 
melhores práticas.  

 

XI. Projeto “Treinamento e capacitação da Gerência Administrativa” - em 2016, houve capacitações 
em várias áreas, 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. Ao todo foram realizadas 15 capacitações, com essas 
capacitações foram possíveis adquirir novos conhecimentos para a melhoria e o alinhamento das 
ações do setor. 

 

XII. Projeto “Treinamento e Capacitação dos Colaboradores da Gerência Orçamento e Finanças” - 
realizado o III Encontro de Contadores e gestores Financeiros do CAU, onde foram tratados os 
seguintes assuntos: controle interno, auditoria externa, portal da transparência, inadimplência, 
cobrança com registro, dívida ativa, SICCAU/ SISCAF e temas relacionados à escrituração contábil. 
O resultado foi muito satisfatório conforme o questionário de avaliação. Realizada a capacitação 
para os colaboradores da gerência financeira nos seguintes cursos:  Gestores do CAU/BR 



ministrado pela FNQ, 20ª Congresso Brasileiro de Contabilidade, Gestão e Fiscalização de 
Contratos e Execução Financeira e Orçamentária: Reflexos da Nova Contabilidade Pública. As 
capacitações foram realizadas conforme o previsto. Novos conhecimentos foram adquiridos, 
contribuindo para a melhoria e o alinhamento das ações do setor. 

 
E. ESTIMULAR A PRODUÇÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO PROJETO  

 
Para alcançar esse objetivo foi criado o projeto “Seminário Legislativo e o Lançamento de 

Agenda Legislativa” cujas as principais ações e resultados foram a realização do “IV Seminário 
Legislativo do CAU/BR” realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, em Brasília/DF, com a análise de 50 
proposições legislativas. O evento reuniu arquitetos e urbanistas, estudantes e parlamentares para 
analisar as propostas de aprimoramento dos espaços públicos, das cidades, da lisura em processos 
licitatórios e processos jurídico-administrativos, como a desapropriação. No Evento foram discutidos e 
definido o posicionamento do CAU/BR acerca de projetos de lei prioritários sob os temas 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional e Desenvolvimento Profissional em Arquitetura e Urbanismo e 
seus subtemas Administração, Finanças e Relações de Trabalho; Educação, Ensino e Formação; Exercício 
Profissional e Regulamentação de Profissões. 

 
F. ESTIMULAR O CONHECIMENTO, O USO DE PROCESSOS CRIATIVOS E A DIFUSÃO DAS MELHORES 

PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 
Na busca pelo alcance desse objetivo foram realizadas as seguintes iniciativas estratégicas: 
I.Projeto “Representações Internacionais no Brasil” - em março, foi assinado o Memorando de 

Entendimento entre CAU/BR e a Ordem dos Arquitectos de Angola (OAA). Em junho, foi apresentado 
a minuta de Memorando de Entendimento entre Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo 
de Língua Portuguesa (AEAULP) e o CAU/BR.  Em outubro, o CAU/BR assinou o primeiro acordo de 
cooperação no âmbito CIALP-CODHAB, com a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC). Foi 
assinado um Memorando de Entendimento entre Conseil National de L’Ordre des Architectes - 
Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos (CNOA) da França e o CAU/BR. Participação da Habitat 
III, ocorrido em outubro.  
 

II. Projeto “Acordos Internacionais” - realização de várias reuniões entre 19 e 21 de maio o 
coordenador Comissão de Relações Internacionais (CRI) participou da Convenção Anual do AIA na 
Filadélfia/EUA. Em 3 de março, foi assinado o Memorando de Entendimento entre CAU/BR e a 
Ordem dos Arquitectos de Angola (OAA); Em 18 de outubro o CAU/BR assinou o primeiro acordo de 
cooperação no âmbito CIALP-CODHAB, com a Ordem dos Arquitectos de Cabo Verde (OAC). Em 
junho, foi apresentado a minuta de Memorando de Entendimento entre Academia de Escolas de 
Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa (AEAULP) e o CAU/BR.  Foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre Conseil National de L’Ordre des Architectes - Conselho Nacional da Ordem 
dos Arquitetos (CNOA) da França e o CAU/BR. Realizada 2 reuniões de aprimoramento do acordo, 
firmado em 2014, entre o CAU/BR e a Ordem dos Arquitectos de Portugal (OA). A participação do 
CAU/BR foi uma oportunidade para estreitar ainda mais os laços com as instituições de ensino e 
regulação profissional de vários outros países.  Assinado o 1º Termo Aditivo ao Acordo de 
Cooperação da Ordem dos Arquitetos de Portugal OA e o CAU/BR. 
 

III. Projeto “CIAM” - foram continuadas às tratativas para a assinatura dos Convênios de Conhecimento 
Recíproco, necessários para a operacionalização do Acuerdo Marco sobre Trabajo Temporário - 
Acordo Marco sobre Exercício Profissional Temporário, firmado pela Comissão de Agrimensura, 
Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia para o Mercado Comum do Sul (CIAM-MERCOSUL). 
Em julho de 2016, a CAU/BR foi representado na Reunião do Comitê Executivo da CIAM, em Buenos 
Aires/Argentina. Foi elaborado e apresentado minutas de Acordos Bilaterais ao Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo - Conselho Profissional de Arquitetura e Urbanismo (CPAU) de Buenos 



Aires, a Federación Argentina de Entidades de Arquitectos - Federação Argentina de Entidades de 
Arquitetos (FADEA), a Asociación Paraguaya de Arquitectos - Associação Paraguaia de Arquitetos 
(APAR) e a Sociedad de Arquitectos de Uruguay - Sociedade de Arquitetos do Uruguai (SAU), esses 
acordos ainda não foram assinados. 
 

IV.Projeto “Congresso Mundial da UIA - Rio 2020 (CRI)”- participação da organização do 
Regional/Urban Design Assistance Team (R/UDAT), considerado um evento preparatório para o 
Congresso UIA 2020 RIO. Foi deliberado a participação do Ouvidor do CAU/BR como representante 
no evento. 
 

V.Projeto “Seminários Regionais e Publicações (CEAU)” - realização do “Seminário Nacional-
Arquitetura e urbanismo: diálogo com o futuro”, realizado no dia 27 de outubro de 2016. A proposta 
do evento foi promover discussões sobre a influência das novas tecnologias, técnicas de 
planejamento, mídias e equipamentos no ensino e no exercício profissional em Arquitetura. A 
palestra central “Estação Antártica Comandante Ferraz – do concurso ao projeto executivo” foi 
ministrada pelo arquiteto e urbanista que criou o projeto; Foram realizadas duas mesas redondas, 
sendo que a primeira abordou o tema “Além dos projetos de Arquitetura” e a segunda com o tema 
“Fabricação de Arquitetura”. O evento contou com um público de 150 participantes.  
 

VI.Projeto “Apoio ao IAB/DN-UIA 2020” - Repasse realizado conforme previsto.  
 

VII. Atividade “Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU” - 
organização e assessoramento a 12 Reuniões Plenárias Ordinárias, 5 Reuniões Plenárias Ampliadas, 
1 Reunião Plenária Extraordinária, 10 reuniões do Conselho Diretor, 2 Reuniões de Coordenadores 
de Comissões, 120 Reuniões de Comissões, 3 reuniões conjuntas entre comissões, 24 Reuniões 
Técnicas, 8 Reuniões de Colegiados (06 CEAU e 02 CG-FA), 8 Seminários Nacionais, 4 Seminários 
Regionais e Nacionais,  4 Encontros Temáticos, Representação e participação dos conselheiros 
membros da Comissão em 60 eventos externos, 1 Treinamento sobre procedimento para processos 
éticas e 1 capacitação de multiplicadores da Tabela de Honorários; Elaboração e aprovação de 316 
Deliberações de Comissão;  Elaboração e aprovação de 17 Resoluções do CAU/BR, pelo Plenário; 
Elaboração e aprovação de 168 Deliberações Plenárias; Cadastramento e atualização de cadastro de 
126 cursos de arquitetura e urbanismo no CAU; Deliberação sobre 15 processos de fiscalização e 21 
processos éticos; Atividades administrativas como: produção de 179 atas e súmulas; 
encaminhamento de 459 convocações; 48 atendimentos às demandas da ouvidoria e RIA (Rede 
Integrada de Atendimento) e 13 validações de regras para o SICCAU; Emissão de 488 declarações 
negativas de antecedentes ético-disciplinares; realização de 03 consultas públicas; 
acompanhamento e atualização do calendário geral do CAU/BR; gestão de 7 processos de 
contratação de serviços e consultorias. Foram efetivadas as demandas do Plenário, Comissões e 
CEAU e aprimoramento de procedimentos de gestão utilizados pelo CAU/BR.         
 

G. IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DO TERRITÓRIO 
 

Na busca pelo alcance desse objetivo foram realizadas as seguintes iniciativas estratégicas: 
I. Projeto “Seminário sobre Meio Ambiente Urbano” – foi elaborado a Carta aos Candidatos 

aos Prefeitos e Vereadores. Elaboração da Carta–Compromisso do CAU sobre a Nova Agenda 
Urbana, endereçada ao Secretariado da Habitat III e  Participação nos Seminários Nacionais de 
Política Urbana e Ambiental de especialistas nacionais e estrangeiros, jornalistas, universidades e 
organismos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, o 
Ministério das Cidades, o Ministério do Meio Ambiente, a Frente Nacional dos Prefeitos, a 
Confederação Nacional dos Municípios, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Secretaria 
da Habitat III para América Latina e o Caribe, entre outros. A Comissão optou pela realização de um 



ciclo de Seminários Nacionais de Política Urbana e Ambiental, iniciado em 2016 e com finalização 
prevista em 2017.  
 
II. Atividade “ Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Políticas Urbana e Ambiental 
(CPUA)” – foram realizadas de 7 reuniões ordinárias em Brasília; uma reunião extraordinária em 
Brasília; uma reunião ordinária em Palmas/TO, atendendo solicitação do CAU/TO; uma reunião 
ordinária em Macapá, atendendo solicitação do CAU/AP, uma reunião técnica com a CPUA-
CAU/AM, em Manaus/AM, aproveitando a participação da Comissão no “II ArqAmazônia”; uma 
reunião técnica com o Fórum de Presidentes do CAU, em Brasília, para tratativas da realização do 
Ciclo de Seminários Nacionais de Política Urbana e Ambiental e uma reunião técnica com o 
Secretário Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades, visando o 
estreitamento do contato com o Ministério das Cidades e parceria para a realização do “I Seminário 
Nacional de Política Urbana e Ambiental”. Participação no Seminário Internacional em Gestão 
Ambiental Urbana Local Brasil-União Europeia, em Brasília/DF; na Audiência Pública sobre regras 
nacionais para implantação de “telhados verdes” em edificações realizada pela Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF; a convite do 
CAU/RN, em mesa redonda na 6ª Conferência da Cidade do Natal; no II Seminário Palmas em Foco: 
dinâmicas e dilemas de uma cidade, realizado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, em 
Palmas/TO; a convite do CAU/MG, no Debate Público: Arquitetura, Urbanismo e Legislação, em 
Belo Horizonte/MG; a convite da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR, no II Seminário de 
Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, em Belém/PA; em mesa redonda no II Congresso 
Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade na Amazônia - ArqAmazônia, em Manaus/AM; 
como parte da representação do CAU/BR na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre 
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III, realizada em Quito/ Equador; a 
convite do CAU/RS, do II Seminário de Fiscalização - Legislação, Arquitetura e Urbanismo, em Porto 
Alegre/RS; da Comissão no I Seminário Internacional de Desenvolvimento Urbano, realizado pela 
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF. 
Desenvolvimento do trabalho já iniciado com a Assessoria de Relações Institucionais e 
Parlamentares do CAU/BR na análise de projetos de leis que necessitam de manifestação do 
Conselho; Análise dos pontos de pauta sugeridos pela Presidência do CAU/BR relativos à 
elaboração de: anteprojeto de lei obrigando empresas de coleta de resíduos e aluguel de 
contêineres a informar seus contratos para remoção de entulho de obras aos órgãos ambientais e 
aos conselhos profissionais que fiscalizam construção (CAU e CREA) e uma Proposta de resolução 
de responsabilização em desastres e/ou acidentes ditos ‘naturais’. Emissão de 33 Deliberações de 
Comissão. Criação de 4 Comissões de Política Urbana e Ambiental dos CAU/UF nos estados do 
Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Amapá.  
 

 
H. TER SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA QUE VIABILIZEM A GESTÃO E O ATENDIMENTO 

DOS ARQUITETOS E URBANISTAS E A SOCIEDADE 
 

I. Na busca por melhorias no atendimento aos Arquitetos e Urbanistas e a sociedade, o CAU/BR optou 
estrategicamente pela Aquisição da nova sede do CAU/BR, nesse projeto foram realizadas as três 
primeiras metas: avaliação do terreno, a seleção do projeto através do concurso público e a 
contratação da empresa vencedora para o desenvolvimento do projeto (contratação iniciada em 2016). 
A obra encontra-se com o cronograma atraso devido a necessidade de realização de uma segunda 
avaliação da área onde será edificado o edifício, visto o seu proprietário, o Instituto de Arquitetos do 
Brasil - Departamento do Distrito Federal, não ter concordado com a primeira avaliação. Dessa forma 
a construção encontra-se com apenas 6% do cronograma previsto para o exercício executado. 



Indicadores - Apresentação dos
Indicadores no exercício de 2016. - Anexo

do tópico 4.5
 



Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das 

boas práticas da Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade Meta Prevista 

Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Sociedade espontânea  14%

Sociedade estimulada  16%

Formadores de opinião 70%

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Fórmula Periodicidade Meta Prevista 

Meta 

Executada
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 0,37% 0% não foi realizado

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 100% 0% não foi realizado

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como 
política de Estado

Fórmula Periodicidade Meta Prevista 
Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o 

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR)

número de projetos de lei com 
envolvimento do CAU

           __________________________________   x 100

total de projetos de lei que impactam a 

Arquitetura e Urbanismo

trimestral 70% 82%

Meta  superada em 12 pp, tendo em vista o universo de proposições 

acompanhadas, bem como sua diversidade de temas e elevado grau de 

complexidade.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 

sociedade
Fórmula Periodicidade Meta Prevista 

Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Acessos à página do CAU UF (CAU/BR)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU

(acumulado no ano)
trimestral 1,8 milhão  3,2  milhões 

Meta superada. O aumento do número de acessos ao site do CAU/BR deve-se ao 

aumento expressivo da produção de reportagens e ao sucesso das campanhas 
veiculadas via Facebook, como Arquitetos pela Ética, Dia do Arquiteto, Brasil Ético 

Exige Projeto Completo e outras. Destaque-se que o número de seguidores do 
Facebook do CAU/BR também experimentou um grande aumento em 2016, chegando 

a 217.000 seguidores. 

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade Meta Prevista Meta Revisada 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 77% 87,5%

Meta  superada em 9,5 pp. Foi possível equacionar melhor o andamento dos 

processos dando mais celeridade e eficácia nas análises dos processos 

recebidos no ano. 

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade Meta Prevista 
Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de liquidez corrente (CAU/BR)
ativo circulante

     ____________________ 

passivo circulante

mensal 6,2 5,8 

A meta prevista baseou-se no índice de liquidez corrente realizado no período 
de janeiro a junho de 2016. Tendo em vista que o volume de arrecadação é 
maior no primeiro semestre, enquanto as despesas tem um volume maior no 

segundo semestre, houve uma pequena variação ao final do exercício mas 

dentro do previsto.

3.1- INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES INSTITUCIONAIS

0%

Meta não alcançada. Frente ao posicionamento estratégico, optou-se por não 

realizar a pesquisa de imagem do CAU/BR junto à sociedade em 2016, ficando 

sua realização adiada para data futura. 

Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)

Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em 

geral).

(valor do ano)

anual



Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Fórmula Periodicidade Meta Prevista 
Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes 

(CAU/BR)

horas totais de treinamento 
_____________________________

número total de colaboradores 

e dirigentes 

(valor do trimestre)

trimestral 30h 50h 

Meta superada. Em 2016, o CAU/BR efetivou a parceria com a Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ) e proporcionou a realização de vários cursos,  
bem como o Programa Gespública.

Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU/BR)

número de colaboradores e dirigentes 

com bom desempenho no treinamento 
          __________________________________   x 100

total de colaboradores e 

dirigentes treinados 

(valor do trimestre)

trimestral 70% 80%

Meta superada. O CAU/BR colheu bons frutos desta ação em 2016,  com a 

grande participação dos funcionários e as críticas nos treinamentos geraram 
frutos estes que serão refletidos ao longo das atividades desempenhadas 

também em 2017.

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Fórmula Periodicidade Meta Prevista 
Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes 

(CAU/BR)

número de colaboradores e dirigentes do CAU

engajados de acordo com 
pesquisa de engajamento

             ___________________________   x 100

número de colaboradores e 
dirigentes do CAU

anual 72% 75%

Meta superada. Percebe-se a cada ano uma maior engajamento dos 

colaboradores em razão das ações que o RH vem desenvolvendo e de 

programas aplicados na gestão (QVT, Gespública, implantação do PCCR.)

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Fórmula Periodicidade Meta Prevista 
Meta 

Executada
Avaliação sobre o desempenho 

Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)

número de atividades executadas

---------------------------------------------------X 100
número de atividades demandadas

Trimestral 95% 94%
A variação de 1pp ao alcance da meta devido  as demandas iniciadas mas 

pendente de implantação pela fábrica de software.



5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 
 

De acordo com o conceito constante no Referencial Básico de Governança Aplicável a
Órgãos e Entidades da Administração Pública (RBG):

 

"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,  organizados  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. São eles:

 

Plenário
Base normativa - Artigo 4º, § 1º, I, do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela

Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012.

Finalidade - Órgão de deliberação plena e conclusiva, composto por profissionais eleitos
como  representantes  dos  arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou
representante das instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo
com legislação específica.

 

Presidência
Base normativa - Artigo 4º, § 1º, II, do Regimento Geral do CAU/BR, aprovado pela

Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012.

Finalidade – Órgão formado pelo presidente,  primeiro e segundo vice-presidentes,
eleitos para esse fim pelo Plenário do CAU/BR. As principais competências, de acordo com
a Lei  nº  12.378  de  2010,  são  as  de  representar  judicialmente  e  extrajudicialmente  o
CAU/BR,  presidir  as  reuniões  do  Conselho  do  CAU/BR,  podendo  exercer  o  voto  de
desempate e cuidar  das questões administrativas do CAU/BR, ouvindo previamente o
Conselho quando exigido pelo Regimento Geral. 

 

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  –  Fortalecer  a  relação  entre  o  Presidente  e  o  Plenário  do  CAU/BR,
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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.

 

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  -  Zelar  pela  organização  e  funcionamento  do  CAU/BR e  dos  CAU/UF,
respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de 2010.

 

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 -  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.

 

 

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 - Administrar o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.

 

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  -  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/UF.

 

 

Ressalta-se que para a execução de suas ações, o CAU/BR é estruturado em unidades
organizacionais ou organismo independente responsáveis pelos serviços administrativos,
financeiros, técnicos e jurídicos conforme organograma aprovado em norma própria pelo
Plenário do CAU/BR. Destacam-se:

 

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.
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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 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.

Atribuições/forma de atuação - De acordo com as 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/UF.

d) Coordena a elaboração dos Relatórios de Gestão ao TCU, do sistema CAU/BR –
CAU/UF.
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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 visitas de acompanhamento de gestão a CAU/UF, de acordo com o Plano
Anual de Atividades aprovado.

 

 

Gabinete da Presidência
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 – O Gabinete:

a) Coordena e supervisiona o desenvolvimento das atividades dos servidores, processos
e agenda do Gabinete.

b) Assessora o Presidente em todas as atividades desenvolvidas no Gabinete.

 

Secretaria Geral da Mesa
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 Secretaria:

a)Avalia  a  execução  das  atividades  das  assessorias  para  assegurar  um  trabalho
coordenado entre as diversas comissões.

b) Elabora relatórios para subsidiar os órgãos deliberativos.

c)Verifica  e  informa  a  Direção  quanto  ao  trâmite  e  o  encaminhamento  de
documentos/processos.

d) Encaminha para publicação as documentações oriundas dos órgãos deliberativos.

 

Gerência Geral
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 Gerência Geral:

a)  Coordena e  supervisiona todas as  atividades do Conselho desenvolvidas  pelas
Gerências e  Assessorias específicas, observadas as normas regimentais, as orientações do
Presidente  e  as  deliberações  do Conselho.

b) Propõe políticas, diretrizes e normas a serem adotados na execução das atividades.

c) Implementa  as  políticas,  diretrizes  e  normas  aprovadas  pelo  Conselho.

d) Coordena a implementação dos programas, projetos e ações de natureza estratégica,
promovendo o alinhamento de todos os colaboradores do Conselho ao direcionamento
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institucional formulado.

 

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 dos 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 relevantes.

e) Acompanha e avalia a implementação das recomendações conducentes a melhoria
dos processos de controle interno, visando a mitigação de risco.

 

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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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: Clênio Plauto de Souza Farias

CPF: 411.851.372-20

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A25307-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Acre

Dirigente: Heitor Antonio Maia da Silva Dores

CPF: 274.429.934-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A7851-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Alagoas

Dirigente: Jose Alberto Tostes

CPF: 207.499.532-68

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A15988-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
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dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Amapá

Dirigente: Claudemir José Andrade

CPF: 335.546.172-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A27189-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Amazonas

Dirigente: Hugo Seguchi

CPF: 518.314.068-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A4338-9

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017
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Informações adicionais Conselheiro Federal - Bahia

Dirigente: Napoleão Ferreira da Silva Neto

CPF: 191.060.763-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A10788-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Ceará

Dirigente: Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

CPF: 116.396.791-20

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: A5520-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O presidente será eleito por maioria de votos dos conselheiros e entre seus
pares, em votação secreta.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Distrito Federal

Dirigente: Anderson Fioreti de Menezes

CPF: 001.741.117-38

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: A24670-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O primeiro e o segundo vice-presidentes serão definidos, pelo Plenário, em
votação secreta, dentre os coordenadores das comissões ordinárias que se
candidatarem a esses cargos, pela ordem decrescente de votos.
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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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Espírito Santo

Dirigente: Maria Eliana Jubé Ribeiro

CPF: 315.958.121-72

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A10428-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Goiás

Dirigente: Maria Laís da Cunha Pereira

CPF: 185.096.301-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A4076-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Maranhão

Dirigente: Ana de Cássia Moraes Abdalla Bernardino
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CPF: 701.702.237-87

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A13089-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Mato Grosso

Dirigente: Celso Costa

CPF: 022.490.221-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A0607-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Mato Grosso do Sul

Dirigente: Maria Elisa Baptista

CPF: 174.991.866-87

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A4788-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.
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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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Minas Gerais

Dirigente: Wellington de Souza Veloso

CPF: 391.487.262-49

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A24599-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Pará

Dirigente: Hélio Cavalcanti da Costa Lima

CPF: 070.640.554-49

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A2056-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Paraíba

Dirigente: Manoel de Oliveira Filho
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CPF: 019.350.218-69

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A5352-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Paraná

Dirigente: Luiz Fernando Donadio Janot

CPF: 027.569.197-72

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A0465-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Rio de Janeiro

Dirigente: Fernando José de Medeiros Costa

CPF: 154.664.934-49

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A7883-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.
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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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Rio Grande do Norte

Dirigente: Gislaine Vargas Saibro

CPF: 402.257.550-68

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: A10690-9

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O primeiro e o segundo vice-presidentes serão definidos, pelo Plenário, em
votação secreta, dentre os coordenadores das comissões ordinárias que se
candidatarem a esses cargos, pela ordem decrescente de votos.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Rio Grande do Sul

Dirigente: Roseana de Almeida Vasconcelos

CPF: 714.549.344-68

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A22582-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Rondônia

Dirigente: Luiz Afonso Maciel de Melo

CPF: 056.219.412-68
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Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A4973-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Roraima

Dirigente: Ricardo Martins da Fonseca

CPF: 564.607.759-15

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A19013-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Santa Catarina

Dirigente: Renato Luiz Martins Nunes

CPF: 098.910.808-20

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A78023-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse
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Data do Ato de
designação: 15/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - São Paulo

Dirigente: Marcelo Augusto Costa Maciel

CPF: 481.381.265-15

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A22536-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Sergipe

Dirigente: Luis Hildebrando Ferreira Paz

CPF: 414.117.300-20

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A16398-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Tocantins

Dirigente: Fernando Diniz Moreira

CPF: 706.224.184-91

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A17255-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Pernambuco

Dirigente: Sanderland Coelho Ribeiro

CPF: 553.196.883-34

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A37841-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Piauí

Dirigente: José Roberto Geraldine Junior

CPF: 098.786.658-36

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A23620-9

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal - Instituições de Ensino

Dirigente: Anderson Amaro Lopes de Almeida

CPF: 435.175.362-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A69193-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Acre

Dirigente: Josemée Gomes de Lima

CPF: 298.897.154-49

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A13148-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Alagoas

Dirigente: Oscarito Antunes do Nascimento

CPF: 032.670.402-72

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A2103-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Amapá

Dirigente: Gonzalo Renato Núñez Melgar

CPF: 532.517.842-34

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A36454-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Amazonas

Dirigente: Neilton Dórea Rodrigues de Oliveira

CPF: 071.671.645-34

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A2043-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Bahia

Dirigente: Antonio Luciano Lima Guimarães

CPF: 024.569.743-87

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A1695-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Ceará

Dirigente: Orlando Cariello Filho

CPF: 057.630.101-91

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A76790-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Distrito Federal

Dirigente: Eduardo Pasquinelli Rocio

CPF: 968.208.107-68

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A22237-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Espírito Santo

Dirigente: Bráulio Vinícius Ferreira

CPF: 774.657.411-49

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A23528-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Goiás

Dirigente: Alex Oliveira de Souza

CPF: 592.010.454-68

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A21353-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Maranhão

Dirigente: Luciano Narezi de Brito

CPF: 111.244.528-50

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A19191-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Mato Grosso

Dirigente: Luiz Carlos Ribeiro

CPF: 558.216.938-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A3530-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Mato Grosso do Sul

Dirigente: José Antônio Assis de Godoy

CPF: 001.259.568-35

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A6416-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Minas Gerais

Dirigente: Mariano de Jesus Farias Conceição

CPF: 030.042.442-68

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A77799-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Pará

Dirigente: Fábio Torres Galisa de Andrade

CPF: 806.242.434-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A22584-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Paraíba

Dirigente: João Virmond Suplicy Neto

CPF: 255.180.119-20

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A7597-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Paraná

Dirigente: Risale Neves Almeida

CPF: 071.875.304-63

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A82812-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Pernambuco

Dirigente: Wellington Carvalho Camarço

CPF: 697.043.683-72

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A32967-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Piauí

Dirigente: Pedro da Luz Moreira

CPF: 718.961.717-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A9196-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Rio de Janeiro

Dirigente: Josenita Araújo da Costa Dantas

CPF: 124.115.664-68

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A5539-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Rio Grande do Norte

Dirigente: Carlos Alberto Sant’Ana

CPF: 435.642.080-20

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A26919-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Rio Grande do Sul

Dirigente: Ana Cristina Lima Barreiros da Silva

CPF: 184.515.192-53

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A10737-9

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Rondônia

Dirigente: Zacarias Gondin Lins Neto de Andrade Castelo Branco

CPF: 160.816.094-72

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A95633-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Roraima

Dirigente: Ronaldo de Lima

CPF: 580.145.439-04

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A19011-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Santa Catarina

Dirigente: Luiz Augusto Contier

CPF: 762.316.588-72

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A6904-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de 15/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - São Paulo

Dirigente: Fernando Márcio de Oliveira

CPF: 678.226.904-00

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A19769-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Sergipe

Dirigente: Flavio José de Melo Moura Vale

CPF: 343.000.743-72

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: A27140-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Tocantins

Dirigente: Gogliardo Vieira Maragno

CPF: 468.989.809-04

Cargo: CONSELHEIROS
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Registro Profissional: A9304-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

O conselheiro do CAU/BR é o profissional eleito como representante dos
arquitetos  e  urbanistas  da  Unidade  da  Federação  ou  representante  das
instituições de ensino superior de Arquitetura e Urbanismo, de acordo com
legislação específica.

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: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro Federal Suplente - Instituições de Ensino

Composição Conselho Diretor (2016)
Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz (DF)

Presidente

 

Anderson Fioreti de Menezes (ES)
1o Vice-Presidente

Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças

 

Gislaine Vargas Saibro (RS)
2ª Vice-Presidente

Coordenadora da Comissão de Organização e Administração

Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE)
Membro

Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina

 

Hugo Seguchi (BA)
Membro

Coordenador da Comissão de Exercício Profissional

 

José Roberto Geraldine Junior (IES)
Membro

Coordenador da Comissão de Ensino e Formação

 

 

Composição Comissões (2016)
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Comissão de Organização e Administração

Gislaine Vargas Saibro (RS)
Coordenadora

Sanderland Coelho Ribeiro (PI)
Coordenador-adjunto

Celso Costa (MS)
Membro

Roseana de Almeida Vasconcelos (RO)
Membro

Wellington de Souza Veloso (PA)
Membro

 

Comissão de Planejamento e Finanças
Anderson Fioreti de Menezes (ES)

Coordenador

Heitor Antonio Maia das Dores (AL)
Coordenador-adjunto

Manoel de Oliveira Filho (PR)
Membro

Maria Laís da Cunha Pereira (MA)
Membro

Luiz Fernando Donadio Janot (RJ)
Membro

 

Composição Colegiado de Governança do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
– CGFAF

Anderson Fioreti de Menezes
Conselheiro Federal pelo ES – Coordenador – Coordenador da Comissão de Orçamento e
Finanças do CAU/BR

Heitor Antonio Maia das Dores
Conselheiro Federal por AL – Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CAU/BR

Manoel de Oliveira Filho
Conselheiro Federal pelo PR – Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CAU/BR

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza
Presidente do CAU/SP – Representante dos CAU/UF de maior receita

Odilo Almeida Filho
Presidente do CAU/CE – Representante dos CAU/UF de receita intermediária

Pedro Hees
Presidente do CAU/RR – Representante dos CAU/UF demandantes de receita

 

Composição Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados –
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CGCSC
Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz

Presidente do CAU/BR (sem direito a voto)

Gislaine Vargas Saibro
Conselheira Federal pelo RS – Membro da Comissão de Organização e Administração do
CAU/BR

Anderson Fioreti de Menezes
Conselheiro Federal  pelo ES – Membro da Comissão de Planejamento e Finanças do
CAU/BR

Renato Luiz Martins Nunes
Conselheiro Federal por SP – Indicado pelo Plenário do CAU/BR

Mirna Luiza Cortopassi Lobo
Representante do CAU/BR – Indicada pelo Presidente do CAU/BR (sem direito a voto)

Jeferson Dantas Navolar
Presidente do CAU/PR – Representante dos CAU/UF

Osvaldo Abrão de Souza
Presidente do CAU/MS – Representante dos CAU/UF

Vera Maria Carneiro Mascarenhas de Araújo
Presidente do CAU/MG – Representante dos CAU/UF

Luiz Alberto de Sousa
Presidente do CAU/SC – Representante dos CAU/UF

Cristiano Xavier Lucas Ferreira
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados (sem direito a voto)
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5.3 AUDITORIA 
 

A  Auditoria  Interna é  a  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 segue 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 resultado 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 2016, 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.
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5.4 APURAÇÕES 
 

Não houve ilícito administrativo no âmbito do CAU/BR.
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5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 

A Controladoria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, órgão de suporte às
atividades de controle interno deste Conselho, avaliou o nível de maturidade em controles e
gestão de risco do CAU/BR e dos CAU/UF utilizando como ferramenta o Questionário de
Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos (QACI) no exercício de 2016.

O Questionário utilizado com vistas a avaliar a situação atual do Conselho frente às
premissas  estabelecidas  pelo  COSO (Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the
Treadway Commission),  é o mesmo adotado como referência pelos órgãos de controle
como o Tribunal de Contas da União – TCU e pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controle (antiga Controladoria Geral da União – CGU).

Por ser um modelo amplamente utilizado pelas organizações, além de ser empregado
pelo TCU para avaliar os controles internos de suas unidades jurisdicionadas, por ocasião
das prestações de contas ordinárias, foi utilizado como base para esse trabalho o modelo
COSO I, ou Internal Control – Integrated Framework. Esse modelo estabelece 15 princípios,
que representam os conceitos fundamentais associados a cada componente, representado
como  os  “fatores”  no  QACI.  Como  esses  princípios  são  originados  diretamente  dos
componentes,  uma entidade poderá ter  um controle interno eficaz ao aplicar  todos os
princípios.  Todos  os  princípios  aplicam-se  aos  objetivos  operacionais,  divulgação  e
conformidade.

O preenchimento do questionário foi realizado pela equipe da Controladoria do CAU/BR
com consulta aos colaboradores de áreas específicas correlacionadas às perguntas e com a
posterior validação dos gestores, realizada em reunião gerencial datada em 10/10/2016.

O score total do CAU/BR, isto é, a pontuação atingida considerando a ponderação das
respostas (que variam de 1 a 4 pontos) foi 144 pontos, representando 64% da totalidade. O
componente que atingiu a nota mais alta foi o de Informação e Comunicação (72%) e
conforme as respostas obtidas aquele que merece maior atenção é o de Atividades de
Monitoramento, pois o mesmo atingiu somente 46% da pontuação máxima.

Verificou-se ainda em relação aos fatores, que aqueles que atingiram maior pontuação
foram os relacionados a Definição de Objetivos com pontuação máxima, isto é, 100%,
dessa forma, podemos considerar que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
atualmente, preza pelo princípio nº 6: “A organização especifica os objetivos com clareza
suficiente,  a  fim  de  permitir  a  identificação  e  a  avaliação  dos  riscos  associados  aos
objetivos” e ainda, Atribuição de Autoridade e Responsabilidade, abrangendo 83% da
pontuação,  demonstrando  que  o  CAU/BR  “  faz  com  que  as  pessoas  assumam
responsabilidade por suas funções de controle interno na busca pelos objetivos.”

Já a Identificação de Riscos, foi o fator com o menor score, 38%, demonstrando que o
conselho  deve  aumentar  seus  controles  para  o  cumprimento  do  princípio  nº  7:  “A
organização identifica os riscos à realização de seus objetivos por toda a entidade e analisa
os riscos como uma base para determinar a forma como devem ser gerenciados”.

Cabe ressaltar  ainda,  a pontuação de apenas 42% do fator  Integridade e Valores
Éticos,  advindo  principalmente  da  ausência  de  código  de  ética/conduta  funcional
formalizado no CAU/BR.

Finalmente, destaca-se que o número total de questões do CAU/BR que alcançaram a
pontuação máxima absoluta (4 pontos) foi  16, aproximadamente 29% da totalidade de
perguntas. Entretanto, 11 itens foram respondidos com a nota mínima (1 ponto), isto é, 20%
das 56 questões.

132



A  aplicação  do  questionário  se  constitui  como  um  primeiro  passo  em  direção  ao
fortalecimento do ambiente de controle do CAU, emitindo um diagnóstico do cenário atual
frente às melhores práticas e orientações dos órgãos de controle, que balizará a tomada de
decisão para a adoção de ações que permitam vencer o desafio de inibir a ocorrência de
desperdícios, desvios ou fraudes no CAU/BR e nos CAU/UF.

Assim, as análises demonstradas podem ser consideradas como uma identificação da
situação atual dos controles internos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, permitindo
a avaliação da necessidade de ações para o fortalecimento do ambiente de controle, tanto
no CAU/BR quanto nos CAU/UF, além de colaborar com a preparação do CAU para o
atendimento  às  orientações  e  fiscalizações  dos  órgãos  de  Controle  como o  TCU e  o
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle.

Ainda nessa linha, corroboram os dados da pesquisa realizada pela KPMG no ano de
2009, que identificou as melhores práticas em gerenciamento de riscos desenvolvidas nos
setores público e privado e a principal foi a melhoria nos controles internos para evitar atos
fraudulentos (93%). Do exposto, é possível concluir que o gerenciamento de risco é um
processo necessário, lógico e sistemático, visando melhorar a tomada de decisões e a
avaliação de desempenhos. Tem uma visão para o futuro,  isto é,  não apenas evita ou
minimiza perdas,  mas lida positivamente com oportunidades.  Constitui,  portanto,  uma
poderosa ferramenta para os gestores do setor público em geral, inclusive os Conselhos de
Fiscalização Profissional.

Cabe ressaltar que essa avaliação inicial dos QACI no CAU foi realizada apenas por
meio  de  um  Questionário  em  sistema  web  customizado,  preenchido  pelos  próprios
colaboradores de cada CAU. As respostas não foram validadas com diferentes técnicas e
procedimentos de auditoria, tais como: entrevistas, observação direta e exame documental.
Conforme observação dos resultados alcançados, essas etapas poderão fazer parte do
escopo de um trabalho futuro, mediante autorização das instâncias competentes para tal.

Dessa forma, com a implementação de uma linha histórica na Avaliação de Controles
Internos e Gestão de Riscos, o CAU está alinhado ao entendimento do TCU que preza como
um dos “Passos para a Boa Governança”:

“Passo nº 8: Gerencie riscos e institua os mecanismos de controle
interno necessários. Monitore e avalie o sistema de gestão de riscos, a
fim  de  assegurar  que  seja  eficaz  e  contribua  para  a  melhoria  do
desempenho organizacional.”

Com esse intuito, a realização de análise do QACI busca fomentar o entendimento da
importância da Gestão de Riscos e Controles Internos para promover a adoção de controles
mais efetivos no intuito de buscar a conformidade às melhores práticas, coibir fraudes e
desvios de recursos e contribuir para a melhoria da gestão e do desempenho do CAU.
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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 nº
12.378/2010:

“Art. 40. O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs
não será remunerado.”
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE

Foi realizado o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, segundo os ditames
jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a qualificação técnica
de possíveis licitantes, nos limites legais.

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São Paulo – SP

CONTATO Tel: +55 (11) 3848 5880 Fax: +55 (11) 3045 7363 www.bdobrazil.com.br

DATA DO CONTRATO 24/02/2017 VALOR DO CONTRATO R$247.581,78

SERVIÇOS CONTRATADOS

Execução dos trabalhos de análise,  revisão e  emissão de relatórios  e  pareceres  sobre os
controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2016, quanto à posição financeiras e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal – CAU/UF. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O contrato assinado com a licitante em 29/02/2016 teve vigência prorrogada por mais 12
(doze) meses, contados de 1º/03/2017 a 28/02/2018 podendo, a critério da Contratante, e sob
condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 
 

O CAU/BR está em fase de estabelecimento e consolidação da sua estrutura de pessoal
com a definição de regras por meio de Portarias Normativas, Acordo Coletivo de Trabalho e
ações de gestão de pessoas como plano de cargos, carreiras e reuneração, mensuração do
desempenho, e invertimento no capital humano por meio do plano de treinamento com base
no diagnóstico levantado na avaliação de desempenho.
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6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

 

Força de trabalho da UPC
Introdução

O  quadro  de  pessoal  do  CAU/BR  autorizado  em  2016  era  composto  por  84
colaboradores,  sendo  64  servidores  de  carreira  e  20  servidores  sem  vínculo  com  a
Administração Pública, de Livre Provimento e Demissão. A Deliberação Plenária DPOBR N°
0060-03/2016 autorizou a criação de dois cargos de servidores de carreira. Há ainda um
contratado temporário, com cargo extinto, que em função de afastamento pelo INSS ainda
não teve seu vínculo com o CAU/BR findado.

Analise Crítica
As  movimentações  de  pessoal  no  ano  de  2016  foram  pouco  significativas  em

comparação ao ano de 2015. Os egressos no exercício de 2017 representam 5,75% do
quadro enquanto os ingressos representam 4,6%.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 66 64 2 2

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 66 64 2 2

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 66 64 2 2

               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 1 1 1 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 20 18 1 3

4. Total de Servidores (1+2+3) 87 83 4 5

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 51 13

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 51 13

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 51 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
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2. Servidores com Contratos Temporários 0 1

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 12 6

4. Total de Servidores (1+2+3) 63 20

Detalhamento da estrutura da UPC
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 diante de desafios vindouros.
Analise Crítica
Não verificamos riscos iminentes na gestão de pessoas dentro do CAU/BR. A Autarquia tem
tomado as  medidas  necessárias  para  o  cumprimento  de  toda a  legislação trabalhista
pertinente e aplicável aos empregados públicos. Tem suas políticas de pessoal respaldadas
através da celebração de Acordos Coletivos de Trabalho, celebrados bianualmente com a
entidade sindical representativa dos empregados de conselhos profissionais (SINDECOF-
DF). Aplica com regularidade políticas de qualidade de vida no trabalho (Programa QVT).
Tem política de benefícios diferenciada se comparada com outras organizações similares.
Referidas ações de política de gestão de pessoas são também motivadoras para retenção
de talentos, o que também proporciona uma sensível redução do turn over.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 20 18 1 3

       1.1. Cargos Natureza Especial 1 1 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 19 17 1 3

               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 19 17 1 3

               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): 20 18 1 3

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

O quadro de pessoal  lotado ao final  do exercício de 2016, de 83 empregados, não
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obstante uma rotatividade representativa (5 egressos e 4 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 69 empregados

lotados nas áreas meio e 14 nas áreas fim, representou a razão de 83,14% e 16,86% 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  quadro  de  pessoal,  respectivamente.  Tal  proporção  encontra-se
embasada na estrutura organizacional (organograma) aprovada, coerentes à consecução da
s 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  2016 não causaram impacto  relevante  às
atividades desenvolvidas.
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6.1.2 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

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 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

2016 5.759.179,89 0,00 159.423,33 101.683,93 802.261,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.822.548,33

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

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 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)

2016 3.648.021,63 0,00 15.518,30 49.413,74 203.298,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916.252,23

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

Servidores cedidos com ônus

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Servidores com contrato temporário

2016 13.615,13 0,00 0,00 0,00 2.934,75 0,00 0,00 0,00 0,00 16.549,88
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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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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
 

Não verificamos riscos iminentes na gestão de pessoas dentro do CAU/BR. A Autarquia tem
tomado as  medidas  necessárias  para  o  cumprimento  de  toda a  legislação trabalhista
pertinente e aplicável aos empregados públicos. Tem suas políticas de pessoal respaldadas
através da celebração de Acordos Coletivos de Trabalho, celebrados bianualmente com a
entidade sindical representativa dos empregados de conselhos profissionais (SINDECOF-
DF). Aplica com regularidade políticas de qualidade de vida no trabalho (Programa QVT).
Tem política de benefícios diferenciada se comparada com outras organizações similares.
Referidas ações de política de gestão de pessoas são também motivadoras para retenção
de talentos, o que também proporciona uma sensível redução do turn over
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 

Existe um contratado temporário, com cargo extinto, que em função de afastamento pelo
INSS ainda não teve seu vínculo com o CAU/BR findado.
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6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

As unidades estatuais não possui área específica responsável pela gestão de TI por
existir um centro de serviços compartilhados que gera uma série de vantagens para os
CAU/UF e para a comunidade dos arquitetos e urbanistas como a melhor prestação de
serviços em todo o país e de maneira uniformizada; economia de escala na compra de
tecnologias e treinamento dos atendentes; e facilidade de atualização tecnológica, uma vez
que o mesmo sistema será usado em todas as unidades da federação.

O Centro de Serviços Compartilhados (CSC) gerencia serviços como o Sistema de
Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Sistema de Inteligência Geográfica
(IGEO),  além de informações contábeis  e  gerenciais  internas do CAU.  Os custos são
compartilhados  entre  o  CAU/BR e  os  CAU/UF,  em conformidade  com as  obrigações
respectivas estabelecidas pela Lei 12.378/2010.”

Todos os serviços disponiblizados aos arquitetos e as unidades do CAU nos estados são
alocados em um datacenter com certificação TIER III através da Internet.  Atualmente esta
infraestrutura conta com 08 servidores destinados aos principais serviços (SICCAU, IGEO,
SITES), além dos  serviços de e-mail com 1700 contas, serviçode envio de newsletter com
capacidade de  envio minimo  de 200.000 e-mails por dia, serviço e protocolo e GED com
certificação digital ICP-Brasil , Armazenamento com capacidade de 10 Terabytes e 10.000
Gigabytes destinados aos discos dos servidores

Toda infraestrutura e serviços são monitorados pelo NOC no regime de 24x7.

Os backups são realizados diariamente conforme acordado e descrito no termo de
referência

A segurança é realiza atrvés de mecanismos de controle de perimetro (firewall, IPS).

Os incidentes são registrados na ferramenta OTRS disponibizado através da internet.
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6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

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

Para governança e garantia da execução do PDTI,  foi proposto a criação de um comitê
de  Tecnologia  da  Informação,  responsável  por  auxiliar,  decidir,  garantir  e  aprovar  as
decisões de TI.

Este comitê será 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, estará também a prerrogativa para indicar aos CAU/UF
as  diretrizes  e  conformidades  de  suas  ações  com  esse  PDTI,  devendo  a  suas
recomendações serem seguidas.

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

O PDTI ainda sugere um estrutura organizacional conforme imagem em anexo.

 

Atividades do Comitê Gestor de TI
Para governança e garantia da execução deste PDTI, propomos a criação de um comitê

de  Tecnologia  da  Informação,  responsável  por  auxiliar,  decidir,  garantir  e  aprovar  as
decisões de TI.

Este comitê será 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, está também a prerrogativa para indicar aos CAU/UF as
diretrizes e conformidades de suas ações com esse PDTI, devendo a suas recomendações
serem seguidas.

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

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

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados
Datacenter Virtual -  Contratação de Serviços especializados de hospedagem externa

de servidores e de comunicação de dados, de forma dedicada, disponibilizada por meio de
infraestrutura de Internet e de banda larga dedicada, com fornecimento de equipamentos
servidores, de conectividade, de segurança e de gerenciamento, todos acompanhados dos
programas de computador necessários para a execução dos serviços  e suas licenças, bem
como de serviços especializados para instalação, operação, manutenção, monitoração e
gerenciamento dos serviços com garantia de alta disponibilidade.

Datacenter fisico - Diponibilizado para alocar os ambientes de desenvolvimento, teste e
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homologação dos serviços: SiCCAU, IGEo e SITES

ITIL - Utilização das melhores praticas de ITIL. Sistema de abertura de incidentes com
catagorização de serviços e SLA implementado;

NOC - Moniotoramento de todos os serviços disponibilizados pelo CSC;

WIKI - Portal destinado a documentações de infraestrutura e serviços disponibilizados
pelo CSC

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas
a) Maior envolvimento entre as areas de negocio, técnica;

b)  Capacitação das equipes envolvidas nos processos de melhorias dos principais
sistemas;

c)  Reuniões  periodicas  com  as  empresas  prestadoras  de  serviços  ao  CSC  e  os
gestores/analistas;

d) documentação das regras de negocio e principais moficações nos sistemas;

e) Investimentos em aquisição de infraestutura e serviços 

SISTEMAS EM PRODUÇÃO
Sistema: IGEO WEB

Objetivo:

Especificamente, é um sistema 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

Responsável técnico: João Felipe Campos Villar

Responsável da área de negócio: João Felipe Campos Villar

Criticidade para a unidade: ALTA

Principais funcionalidades:

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.

Tipo de Manutenção:
A manutenção ao sistema é realizada tanto por empresa externa, como pelos analista do
CSC. Valor mensal de manutenção (Corretiva) e atualização da plataforma é de R$
19.000,00

Informações adicionais:

A plataforma também possui um módulo de acesso público, onde
qualquer cidadão pode fazer o acesso e utilizar a ferramenta para
análises  espaciais  sobre  camadas  disponibilizadas  contendo
informações de domínio público, vindo dessa forma a contribuir no
cumprimento pela instituição, da lei  de acesso à informação, lei
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12.527,  de  novembro  de  2011,  que regulamenta  o  direito
constitucional do cidadão ao acesso a informações produzidas ou
detidas pelo Governo.
 
 

Sistema: Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU

Objetivo:

Disponibilizado em plataforma web, o SICCAU é constituído de
três ambientes virtuais: público, corporativo e profissional.
O ambiente  público possibilita  a  disponibilização de serviços à
sociedade em geral: consulta de arquitetos e urbanistas, registro de
denúncias,  solicitações  de  registro  e  acompanhamento  de
solicitações de registro.
O ambiente  profissional  é  restrito  à  sociedade  de  arquitetura  e
urbanismo registrada no CAU: pessoas físicas e pessoas jurídicas.
Os arquitetos e urbanistas e as empresas de arquitetura e urbanismo
podem  emitir  RRTs  (Registros  de  Responsabilidade  Técnica),
boletos para pagamento da anuidade, solicitações de ressarcimento
de  valores  pagos  indevidamente,  anotação  de  cursos  e  títulos,
interrupção de registro, emissão de certidões de comprovação de
registro  e  quitação  e  acervo  técnico,  agendar  atendimentos
presenciais e acompanhamento das informações cadastrais.
O ambiente corporativo é restrito ao corpo constituinte do CAU:
presidentes, conselheiros e funcionários. O usuário é previamente
autorizado  pelo  CAU/UF.  O  cadastramento  é  feito  pelo
CAU/BR mediante solicitação. O CAU/BR está descentralizando a
gestão  de  usuário  do SICCAU de  modo  a  possibilitar  mais
autonomia aos CAU/UF.
O SICCAU Corporativo é constituído por 10 (dez) módulos: pessoa,
protocolo,  certidão,  RRT,  fiscalização,  acadêmico,  financeiro,
social, agenda e administrativo. Alguns módulos estão restritos ao
uso do CAU/BR responsável pelo gerenciamento do SICCAU.
Neste Tutorial abordaremos as regras já estabelecidas pelo CAU e
sua  operacionalização  no SICCAU.  As  regras  são  oficializadas
através  de  Resoluções  aprovadas  em  Plenário  constituído  por
conselheiros representantes de todas as unidades de federação.

Responsável técnico: Cristiano Xavier Lucas Ferreira

Responsável da área de negócio: Francilene de Castro Bezerra

Criticidade para a unidade: ALTA

Principais funcionalidades:

Pessoa:  Módulo  responsável  em  fazer  o  gerenciamento  de
informações e funcionalidades ligadas a Profissionais, Empresas e
Leigos. Arquivos de código no sistema podem ser descrito também
como apenas “Pessoa” como termo genérico.
Protocolo:  Módulo responsável em realizar gerenciamentos dos
Protocolos  e  funcionalidades.  Seus  arquivos  de  código  são
referenciados pelo termo Protocolo.
Certidão:  Módulo responsável  em realizar  gerenciamentos  dos
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Certidões e funcionalidades. Seus arquivos de código no sistema
podem ser descritos por Certidao.
RRT:  Módulo  responsável  em  realizar  gerenciamentos  dos
Certidões  e  funcionalidades.  Arquivos  de  código  sistema estão
descritos são referenciados pela sigla Art.
Fiscalização: Módulo responsável em fazer o gerenciamento dos
Processos de Fiscalização. Arquivos de códigos do sistema estarão
sendo referenciados pela nomenclatura Auto.
RDA: Módulo responsável em fazer o gerenciamento dos Processos
de Direito Autoral. Arquivos de códigos do sistema estarão sendo
referenciados pela nomenclatura RDA.
Acadêmico: Módulo responsável em manter o cadastro de intuições
de ensino e cursos do sistema. Os arquivos de códigos do sistema
estarão sendo referenciados pela nomenclatura Ensino.
Financeiro:  Módulo  responsável  em  manter  os  cadastros  e
informações  referentes  aos  Convênios,  Receitas  e  Relatórios
Financeiros.  Os  arquivos  de  códigos  do  sistema  estarão  sendo
referenciados pela nomenclatura Receita.
Social:  Módulo  associado  ao  modulo  de  Pessoa,  esse  modulo
permite o cadastramento e levantamentos de questionários.
Agenda:  Módulo  associado  à  Pessoa,  esse  modulo  permite
gerenciamento  de  Agendas  para  atendimentos  aos  Associados
cadastrados no modulo Pessoa.
Administrativo: Módulo Inicial do sistema, a partir deste modulo é
capaz  de  realizar  os  cadastramentos  básicos  e  configurações
relacionadas a Instituição. Os arquivos de códigos desse modulo são
referenciados pela nomenclatura Auxiliar. 

Tipo de Manutenção: Contrato de Fabrica de Software para manutenção evolutiva, perfectiva, adaptativa,
interface e corretiva

Informações adicionais:

Contratato  de  empresa  para  :  Projeto,  sustentação,  serviço  e
documentação de sistemas de informação, na modalidade Fábrica de
Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de função.
 

PROJETOS DE TI
Análise crítica sobre os Projetos de TI

Atualmente a CORTEC, responsavel pelo sistema SICCAU, está tendo
problemas nas entregas, haja vista a morosidade da fabrica de software na
constução e/ou manutenção do sistema.

1.

A migração de datacenter virtual, não ocorreu de forma satisfatória, devido a
problemas de planejamento da empresa vencedora. Problemas como contas de
e-mail, lentidão do sistemas, melhorias nos recursos computacionais, foram
sanados de forma tardia.

2.
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Avaliação de Riscos à continuidade do projeto
Diante das ocorrências acima citadas, esta havendo a colaboração das empresas no

intuito de manter a continuidade dos serviços. A Empresa de datacenter vem demonstrando
melhorias no atendimento que tem colaborado com o desempenho e disponibilidade das
informações.

Auanto a empresa de fabrica de software houveram mudanças positivas nas equipes de
atendimento aos requisitos e desenvolvimento, que vem contibuido para a melhoria nas
entregas.

Diate o exposto, o CSC não tem tem obices em mater a continuidade desses contratos.
Entendemos que mudanças nesse momento seriam desastrosas, haja vista, a curva de
aprendizagem e conhecimento do negocio do CAU.

Informações adicionais

Nome do Projeto: MIGRAÇÂO DATACENTER VIRTUAL

Responsável: Cristiano Xavier Lucas Ferreira (Gestor) e Warley de Moraes Viriato (Fiscal)

Resultados esperados: Disponibiidade, maior capacidade de recusrsos de infraestrutura e melhoria no atendimento
aos arquitetos e Unidades Estaduais

Estágio atual: Migração finalizada

Prazo estimado (Meses): 12

Prazo decorrido (Meses): 6

Relação com o Plano estratégico de
TI:

Valor orçado: R$999.999,96

Valor executado: R$325.000,00

Informações adicionais:

Nome do Projeto: CONTRATAÇÂO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICA DE
SOFTWARE

Responsável: Cristiano Lucas Xavier Ferreira (Gestor) e Francilene de Castro Bezerra (Fiscal)

Resultados esperados:

Estágio atual: EM ANDAMENTO

Prazo estimado (Meses): 48

Prazo decorrido (Meses): 36

Relação com o Plano estratégico de
TI:

Valor orçado: R$0,00

Valor executado: R$0,00

Informações adicionais:
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

 

Introdução
Em seus cinco anos de existência, o CAU tem investido no oferecimento de serviços com
qualidade uniforme e, em sua maioria, digitais, acessíveis no computador e ao alcance
imediato de cada um dos 144 mil arquitetos e urbanistas do país, seus clientes e demais
cidadãos. A intenção é que os processos sejam cada vez mais eletrônicos, acessíveis de
qualquer parte do mundo em tempo real, com o mesmo padrão de atendimento e com o
menor depreendimento de tempo e de recursos possível.

Análise Crítica
Ao longo do ano de 2016, o serviço de Teleatendimento Qualificado (TAQ) do CAU,

recebeu  67.921  contatos.  A  maior  parte  dos  contatos  realizados  com  a  central  de
atendimento foi referente à informações, totalizando 58.169 registros, ou 75 %. Em seguida,
temos o motivo que denominamos "solicitação", com 7.365 registros, correspondendo a
(9%).

No mesmo período a ouvidoria recebeu 3524 manifestações, abrangendo a totalidade de
suas atividades independente de hierarquia e ou posição em seu organograma funcional.
Das manifestações recebidas,  92,6% foram concluídas com êxito,  enquanto que 7,4%
ficaram inconclusas.

Os acessos a este serviço neste período, em sua maioria, 99,3%, se deram através do
portal eletrônico da Ouvidoria do CAU, significando ser este meio de comunicação o mais
eficaz superando com larga margem a telefonia.

A partir da análise destes resultados, ao longo deste período do último ano, pode-se
concluir  que  este  serviço  de  atendimento  e  de  participação  cidadã na  gestão  desse
Conselho Profissional, foi eficaz enquanto promotor da cidadania pela atenção dada às suas
demandas. 

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

9497 6514 1014 235 71445

Canais de Acesso
Tipo de Canal Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR

Portaria de criação: Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012

Endereço / link de acesso: caubr.gov.br/imprensa

Horário de funcionamento:

Descrição:

A Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR é
responsável  pelo  atendimento  a  jornalistas  e  veículos  de
comunicação  que  têm interesse  em entrevistas,  dados  e
informações do Conselho. O atendimento é feito por meio dos
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contatos disponíveis na página caubr.gov.br/imprensa. Nos
casos em que as demandas estejam relacionadas às áreas
de atuação do CAU nos estados (ou no DF), a demanda é
encaminhada  aos  profissionais  da  unidade  da  federação
responsável.

 
A lém  do a tend imento  à  imprensa,  o  Conse lho

disponibiliza a qualquer interessado, em seus sites oficiais
(caubr.gov.br ou cauuf.gov.br – substituindo o UF pela sigla),
textos, vídeos, áudios, fotografias e conteúdos diversos sobre
a  atuação  do  CAU  e  sobre  assuntos  relacionados  a
Arquitetura e Urbanismo.

Tipo de Canal Carta de Serviços ao Cidadão

Portaria de criação: Atendimento ao Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009

Endereço / link de acesso: caubr.gov.br/cartadeservicos

Horário de funcionamento: Disponível 24 horas por dia

Descrição:

A Carta de Serviços ao Cidadão visa informar quais são
os serviços disponibilizados pelo Conselho e quais as formas
de acesso, documentação exigida e compromissos para o
atendimento que são adotados pela instituição pública, tendo
como  premissas  o  foco  no  cidadão,  a  qualidade  no
atendimento e transparência da informação.

Nela, a sociedade tem acesso a informações detalhadas
sobre  os  canais  de  comunicação  e  os  padrões  de
atendimento da autarquia, para que alcance a plenitude dos
seus direitos e deveres no que diz respeito a atividades de
Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja enquanto
profissional, contratante ou cidadão interessado.

A Carta de Serviços ao Cidadão do CAU está estruturada
em  dez  capítulos,  além  desta  apresentação.  Nos  nove
primeiros,  estão  elencados  em  categorias  os  quarenta
principais serviços oferecidos pelo Conselho ao profissional e
à sociedade, incluindo requisitos e prazos para acessá-los.

O  décimo  e  último  capítulo  aborda  as  formas  de
comunicação com o arquiteto e urbanista e qualquer membro
da sociedade que eventualmente venha requerer  um dos
serviços prestados pelo Conselho. Nele estão ainda listados
os endereços das sedes dos CAU/UF e do CAU/BR, bem
como seus respectivos números de telefone e horários de
atendimento ao público.

A Carta de Serviços ao Cidadão do CAU foi desenvolvida
pelas  equipes  do  CAU/BR  e  do  Centro  de  Serviços
Compartilhados do CAU, com apoio do Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização (Gespública).

Com  a  ampla  divulgação  deste  conteúdo,  por  meio
impresso  e  digital,  o  CAU renova  o  compromisso  com a
transparência  no  serviço  público  e  com  o  atendimento
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balizado  em  princípios  constitucionais,  primando  pela
qualidade e uniformidade dos serviços ofertados à população.

 

Tipo de Canal Ouvidoria

Portaria de criação: Resolução nº 33, de 6 de setembro de 2012

Endereço / link de acesso: ouvidoria.caubr.gov.br

Horário de funcionamento: Disponível 24 horas por dia

Descrição:

A Ouvidoria é um órgão legítimo de interlocução entre
cidadão e o Conselho, que recebe reclamações, pedidos de
informação, solicitações, sugestões, elogios ou denúncias
sobre o atendimento e quanto a ações de responsabilidade
do Conselho, de seus conselheiros e empregados públicos.

Por meio do Canal da Ouvidoria (ouvidoria.caubr.gov.br),
qualquer  cidadão  pode  registrar  sua  manifestação  e
acompanhá-la eletronicamente na mesma página, bastando
ter o número do protocolo gerado. É possível fazer o envio
como pessoa física, pessoa jurídica ou de forma anônima.
Não há a cobrança de qualquer taxa.

A demanda é respondida pelo CAU em até 10 (dez) dias
úteis, prazo que pode ser dobrado mediante justificativa. O
Canal  da  Ouvidoria  (ouvidoria.caubr.gov.br)  recebe
diariamente  inúmeros  protocolos  advindos  de  todos  os
estados  do  país,  tanto  arquitetos  e  urbanistas  quanto  de
clientes  e  demais  cidadãos.  Como  intermediária  das
manifestações dirigidas ao CAU/BR e aos CAU dos estados
(ou do DF), a Ouvidoria atua encaminhando as demandas às
áreas competentes e buscando soluções para os conflitos e
dúvidas.

São membros da equipe um arquiteto e urbanista e um
assistente  administrativo.  O  gestor  é  o  ouvidor-geral  do
Conselho, cujo nome é indicado pelo presidente e aprovado
pelo Plenário do CAU/BR para um mandato de 2 (dois) anos.
Para ocupar o cargo, é preciso ser arquiteto e urbanista, ter
mais de 15 (quinze) anos de exercício profissional, não ter
sofrido condenação em processo ético- disciplinar e nem em
processo administrativo-disciplinar (considerando os prazos
de  reabilitação  pertinentes),  não  ter  sido  candidato  nas
eleições para a composição do CAU no pleito imediatamente
anterior,  não  estar  exercendo  cargo  no  CAU na  data  da
indicação e ser detentor de reputação pública ilibada.

Tipo de Canal Sede do CAU/BR (Conselho Federal)

Portaria de criação: Lei nº 12.378/2010

Endereço / link de acesso: Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco “C”, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409, Asa
Sul – CEP 70.300-902, Brasília/DF

Horário de funcionamento: Segunda a  sexta-feira,  das 9h às  19h (apenas para o
Serviço  de  Informações  ao  Cidadão  (SIC)  –  os  demais
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serviços  de  atendimento  presencial  são  oferecidos
exclusivamente pelos CAU/UF)

Descrição:

Tipo de Canal Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

Portaria de criação: Lei nº 12.527/2011

Endereço / link de acesso: transparencia.caubr.gov.br

Horário de funcionamento: Disponível 24 horas por dia

Descrição:
Éo serviço por meio do qual o cidadão solicita ao CAU o acesso a uma informação pública
que não está disponibilizada ou não foi localizada em seu site oficial ou Portal da
Transparência.

Tipo de Canal Teleatendimento Qualificado (TAQ)

Portaria de criação: Resolução nº 71 de 24 de janeiro de 2014

Endereço / link de acesso: 0800 883 0113; 4007-2613; (e-mail) atendimento@caubr.gov.br; (chat)
caubr.gov.br/atendimento

Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, pelos números 0800-883-0113 (a partir de telefone
fixo) e 4007-2613 (de telefones fixos ou celulares), ou pelo chat
(caubr.gov.br/atendimento)

Descrição:

A  Central  de  Teleatendimento  Qualif icado  (TAQ)
responde  pelos  canais  de  atendimento  não  presenciais
disponibilizados pelo Conselho: os números 0800-883-0113
(ligações realizadas a partir de telefones fixos) e 4007-2613,
o  c h a t  ( c a u b r . g o v . b r / a t e n d i m e n t o )  e  o  e - m a i l
(atendimento@caubr.gov.br).  O  Conselho  preza  por  um
atendimento humanizado, eficaz e conveniente ao arquiteto e
urbanista e ao cidadão, com foco nas situações profissionais
mais  corriqueiras  e  no  suporte  técnico  à  utilização  do
SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do CAU
(servicos.caubr.gov.br).

 
Instalado  fisicamente  na  cidade  de  Curitiba  (PR),  o

serviço é realizado por uma equipe tecnicamente capacitada.
São  doze  profissionais,  sendo  nove  exclusivamente  de
atendimento inicial e três atendentes que atuam também no
segundo nível (backoffice), para atendimento das demandas
mais  complexas.  A  equipe  conta  com um profissional  de
supervisão  técnica  –  posição  ocupada  sempre  por  um
arquiteto e urbanista – para assessorar os operadores e toda
a  equipe  com  o  caráter  mais  técnico  e  específico  da
profissão. Há ainda um supervisor de qualidade, que atua
principalmente  no  relacionamento  entre  operadores  e
usuários.

 
O TAQ possui o objetivo de viabilizar a melhor solução

para o arquiteto e urbanista e para o cidadão em caso de
demandas  relacionadas  aos  serviços  oferecidos  pelo
Conselho.  Os canais  de comunicação têm o propósito  de
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identificar o problema apresentado de forma ágil e, em alguns
casos,  solucionar  a  situação  relatada  no  momento  do
atendimento.  Caso  a  questão  não  seja  resolv ida
imediatamente  pelo  primeiro  operador  que  atende  à
chamada, em qualquer um dos canais, um protocolo é aberto
no sistema para ser analisado pela equipe de segundo nível.

 
A equipe de segundo nível conta ainda com o apoio direto

dos servidores do CAU/BR e dos CAU/UF para sanar dúvidas
mais complexas ou específicas. Há demandas que chegam
pelo atendimento do TAQ e que são de responsabilidade
única e  exclusiva  do CAU do estado (ou do DF).  Nesses
casos,  as  demandas  são  encaminhadas  diretamente  ao
Conselho da unidade da federação a que está vinculado o
solicitante.
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

 

 

 

ANEXO - Pesquisa de Satisfação TAQ - Gráficos sobre a pesquisa de satisfação do ano de
2016 - Vide anexo do tópico 7.2 no final da seção

No ano de 2016 registramos um total de 57.258 atendidas na central de atendimento do
CAU.

Temos uma meta de transferência de pelo menos 90% das ligações para o sistema
automatizado de “pesquisa de satisfação”.

Foram transferidas para este sistema um total de 51.509 chamadas, o que corresponde
a aproximadamente 90% do total.

 

Aderência à pesquisa:
Do total das mais de 51 mil chamadas transferidas, tivemos 36.922 participações na

pesquisa, o que equivale a 72% de respostas.

 

Detalhamento de solução:
O índice  de  detalhamento  de  solução determina  se  a  demanda do  arquiteto(a)  foi

solucionada no primeiro contato com o operador.

Do total de 38.131 registros, mais de 33,6 mil disseram ter sua demanda finalizada no
primeiro contato. O restante teve sua demanda encaminhada para que fossem tratadas pelo
segundo ou terceiro nível de atendimento – de acordo com a complexidade do caso.

 

Índice de Satisfação:
Das quase 37 mil respostas que tivemos na pesquisa de satisfação, aproximadamente

34,9 mil das pessoas se disseram satisfeitos com o atendimento recebido pelos operadores,
o  que  corresponde  à  94% dos  respondentes.  Isso  reflete  uma excelente  aceitação  e
qualidade do atendimento.
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7.3 TRANSPARÊNCIA 
 

Introdução
           Nos primeiros meses de 2016, a Assessoria de Comunicação Integrada, em

conjunto com as demais unidades administrativas do CAU/BR concebeu um projeto de
Portal da Transparência para uso tanto do CAU/BR quanto dos CAU/UF e que não apenas
atendesse plenamente às exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527/2011) e
do  Acórdão  96/2016  –  Plenário,  do  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  mas  que  se
tornasse referência em transparência institucional.

O  projeto  inicial  envolveu  o  mapeamento  administrativo  das  informações  a  serem
publicadas  e  o  desenvolvimento  de  rotinas  e  formatos  para  adequar  o  conteúdo  às
determinações normativas. Em parceria com a Implanta Informática, empresa contratada, foi
desenvolvido um sistema de banco de dados para alimentar o Portal da Transparência, que
vem sendo utilizado por outros conselhos profissionais, a exemplo do Conselho Federal de
Medicina (CFM).

           A  Assessoria  de  Comunicação  Integrada  participou  ainda  ativamente  da
adaptação da versão livre do Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão para o contexto
administrativo do CAU e relatou o ato normativo que regula a Lei de Acesso à Informação no
âmbito  do  CAU/BR  –  e  que  serviu  de  referência  para  que  os  CAU/UF  também
normatizassem internamente a legislação.

           Em seguida, a unidade administrativa, em articulação com a Presidência, solicitou
aos CAU/UF o preenchimento de questionários sobre a situação de cumprimento da Lei de
Acesso à Informação em cada um deles. O documento acompanhou cronograma proposto e
termos  de  concordância,  assinados  pelos  presidentes  de  cada  CAU/UF,  referentes  à
coordenação do CAU/BR no processo de elaboração de Plano de Ação exigido pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) em prol da execução integral da referida legislação.

           Os presidentes e gerentes-gerais dos CAU/UF receberam ainda a Nota Técnica
CAU/BR nº. 02/ACI/2016, de 24 de março de 2016. A correspondência continha instruções
detalhadas sobre as providências a serem tomadas com vistas à execução da Lei de Acesso
à Informação e o Acórdão nº. 96/2016 – Plenário, do Tribunal de Contas da União; bem
como a Portaria  Normativa  CAU/BR nº.  44/2016,  que regulamenta  a  Lei  de  Acesso à
Informação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e serve como orientação e
modelo aos CAU/UF.

           Com base nas informações coletadas dos CAU/UF, foi desenvolvido o “Plano de
Ação 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 a execução
integral  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº.  12.527/2011)  e  seus  regulamentos”,
homologado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do Acórdão nº. 2.513/2016 –
Plenário,  de 28 de setembro de 2016, que elogiou o documento e acatou o pedido de
prorrogação do prazo final para implementação integral da Lei de Acesso à Informação no
CAU/BR e nos CAU/UF em mais 180 dias.

           Com prazo exíguo, o CAU/BR estreou seu Portal da Transparência no dia 10 de
março de 2016 e, em seguida, fez a implantação piloto no CAU/SP. Após a conclusão do
piloto, foram implementados os Portais dos seguintes estados, ao longo do ano: RJ, RS,
MG, PR, SC, PE, GO, MS, PA, DF, MT, RN, PB e AL. No total, portanto, foram publicados
16 Portais da Transparência, cada um deles com painel de administração em Wordpress,
sistema de banco relatórios PORTALDETRANSPARÊNCIA.NET e Sistema Eletrônico de
Informações ao Cidadão (e-SIC) em pleno funcionamento.
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           O suporte aos CAU/UF envolveu não apenas as ferramentas tecnológicas, mas o
auxílio administrativo na identificação de falhas, na interpretação das normas, na confecção
de relatórios e no manuseio dos sistemas. Como parte do processo, foi criado relatório em
vídeo  para  que  os  empregados  de  CAU/UF  se  familiarizassem  com  o  sistema
(transparencia.caubr.gov.br/treinamento). O tema foi ainda abordado com equipes técnicas
dos CAU/UF nos encontros realizados pela Comissão de Organização e Administração, pela
própria Assessoria de Comunicação Integrada e com os conselheiros e presidentes de
CAU/UF em reuniões plenárias diversas.

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

Informações disponíveis ao Cidadão
O Portal da Transparência do CAU/BR mantém publicadas e atualizadas as seguintes

seções:

 

I - Institucional, contendo informações sobre:

 

a) os conselheiros federais e respectivos suplentes em atividade ou licenciados, com
indicação do período de início do mandato em curso;

b) os conselheiros federais e respectivos suplentes, com mandatos encerrados, com
indicação do período de início e término de cada mandato;

c)  a  composição  do  conselho  diretor,  do  colegiado  permanente  de  entidades,  das
comissões permanentes, especiais e temporárias, dos colegiados de governança e demais
órgãos colegiados ou grupos de trabalho eventualmente instituídos, com indicação dos
cargos e do início dos respectivos mandatos diretivos, deliberativos ou consultivos;

d) Carta de Serviços ao Cidadão;

e) calendário de reuniões e eventos a serem promovidos pelo CAU/BR em cada ano
civil;

f) Manuais, modelos e orientações aos CAU dos estados e do DF;

 

II - Legislação, contendo:

 

a) textos constitucionais, legais e infra legais relacionados ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil e aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal e ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista, incluindo os atos de edição do
CAU/BR;

b) normas administrativas, incluindo resoluções, deliberações plenárias, portarias e
quaisquer outros atos normativos baixados pelo CAU/BR e por seus órgãos administrativos;

c) consultas públicas em andamento e encerradas;
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III - Planejamento, contendo o mapa estratégico, os relatórios de gestão, os planos de
ação e orçamento e documentos conexos, bem como os programas, projetos, ações, obras
e  atividades  do  CAU/BR,  com indicação  da  unidade  responsável,  principais  metas  e
resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;

 

IV - Finanças, contendo repasses ou transferências de recursos financeiros, execução
orçamentária e financeira detalhada, notas de empenho emitidas, demonstrativos contábeis
e relação de bens móveis e imóveis do CAU/BR;

 

V - Licitações, Contratos e Convênios, contendo documentos sobre:

 

a) licitações realizadas e em andamento, com editais, chamadas públicas, retificações,
anexos e resultados;

b) contratos de aquisições de bens e de prestação de serviços, ainda que sem ônus,
indicando os valores quando houver;

c)  convênios e instrumentos jurídicos correlatos,  com indicação das partes,  objeto,
valores, e períodos de vigência e outras informações relevantes;

 

VI - Viagens, contendo o detalhamento da emissão de passagens aéreas pelo CAU/BR
em favor de conselheiros,  empregados,  convidados ou terceiros,  informando nome do
passageiro, destino, evento, data do evento, data da viagem, trechos e valores, além de
detalhamento  nominal  do  recebimento  de  diárias,  deslocamentos  e  outras  vantagens
pecuniárias  decorrentes  do exercício  de  suas funções ou da atividade que motivou a
viagem;

 

VII - Gestão de Pessoas, compreendendo:

 

a)  relação dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão (cargos de
confiança), indicando nomes e respectivos empregos, data de admissão e lotação;

b)  relação dos  ocupantes  de  empregos  de  provimento  efetivo,  indicando nomes e
designação dos respectivos empregos, data de admissão e lotação;

c) relação dos ex-empregados referente aos últimos cinco anos fora o exercício corrente,
indicando nomes, empregos que ocuparam (de livre provimento ou de provimento efetivo),
datas de ingresso e de desligamento;

d) descritivo das remunerações mensais, contendo nomes, empregos ocupados (de livre
provimento e efetivo), remuneração e benefícios recebidos, incluindo auxílios, ajudas de
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, ressalvados os casos descritos no
inciso VI;

e) acordos coletivos de trabalho, plano de cargo e carreira e quaisquer instrumentos que
regulem as negociações coletivas de trabalho no âmbito do CAU/BR;

f) informações sobre os concursos públicos realizados, tais como editais, resultados e
quadro de convocações, admissões, desistências e desligamentos;
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VIII - registro de pessoas físicas e jurídicas e das respectivas atuações, contendo:

 

a)  acesso  aos  registros  de  arquitetos  e  urbanistas  e  de  pessoas  jurídicas,  com
possibilidade de acesso ao número de registro a partir da indicação de nomes e acesso ao
nome a partir de indicação do número de registro;

b)  acesso  à  página  que  permite  verificar  a  autenticidade  de  um  registro  de
responsabilidade técnica (RRT);

c) acesso ao formulário eletrônico para formalização de denúncias;

 

IX – Registre Seu Pedido, contendo:

 

a) link de acesso ao e-SIC;

b) formulário eletrônico para requerimento de informações;

c)  relatórios  de  atendimento  de  demandas  do  SIC  e  contato  da  autoridade  de
monitoramento;

d) telefone e e-mail do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);

e) resposta às perguntas mais frequentes da sociedade.

Análise crítica
        Tanto o projeto quanto a execução do Portal da Transparência do CAU/BR foram

elogiados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos dois acórdãos que já emitiu sobre o
assunto  (Acórdão  96/2016  e  Acórdão  2.513/2016).  O  presidente  Haroldo  Pinheiro  foi
convidado  pela  própria  corte,  inclusive,  a  ministrar  palestra  sobre  o  modelo  em
implementação a gestores dos demais conselhos e ordens de fiscalização do país.

 

           Em paralelo, a Assessoria de Comunicação Integrada ministrou palestras e recebeu a
visita técnica de diversos empregados, gestores e conselheiros de conselhos interessados
no bem-sucedido projeto de Portal  da Transparência do CAU. Entre eles,  o  Conselho
Federal  de  Psicologia,  o  Conselho  Federal  de  Odontologia,  os  Conselhos  Federal  e
Regional de Medicina Veterinária e o Conselho Federal de Enfermagem.

160



7.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

São  crescentes  as  iniciativas  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil
(CAU/BR) no sentido de tornar acessíveis seus serviços e instalações.

 

O site e o Portal da Transparência do CAU/BR já dispõem da função contraste e da lupa,
que permite aumentar o tamanho das letras das notícias e demais conteúdos, facilitando a
navegação, leitura, entendimento e interação para os deficientes de baixa visão, bem como
pessoas  idosas,  com  dificuldade  motora  ou  com  conexões  lentas.  Ambos  os  sítios
eletrônicos  são  legíveis  por  máquinas  e  programas  de  computador  que  promovem a
acessibilidade. Há estudos para a adoção da linguagem de libras nos vídeos e transmissões
das plenárias, além do incremento da acessibilidade para os deficientes visuais mediante
instalação de software de leitura.

 

As atuais instalações do CAU/BR, no Edifício Serra Dourada, no Setor Comercial Sul, em
Brasília, possuem elevadores, sanitários e rotas acessíveis para cadeirantes. A futura sede
da autarquia, no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS), prevista para ser inaugurada em
2018,  foi objeto de concurso público de projeto de arquitetura e complementares em que um
dos requisitos foi sua acessibilidade plena para cadeirantes e deficientes visuais. Estão
previstos rampas para superar desníveis, elevadores verticais, instalações sanitárias, portas
e rotas acessíveis para cadeirantes, conforme as normas da ABNT e desenho universal. 
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Pesquisa de Satisfação TAQ - Gráficos
sobre a pesquisa de satisfação do ano de

2016 - Anexo do tópico 7.2
 



TAQ - TeleAtendimento Qualificado

Resultado Anual - 2016

Período de 25/12/2015 a 24/12/2016



ATENDIMENTOS POR CANAL

 57.269 Ligações

 7.107 Chat

 1.715 E-mail

 16 Ouvidoria

CHAT                                                                  
11%

EMAIL                                                  
2%

LIGAÇÕES
87%

OUVIDORIA
0%



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ano de 2016 – NCALL*

Chamadas atendidas = 57.258

 Transferidas para pesquisa 90% - Meta 90% de transferência

 Destas 63% participaram - Meta 70% de opiniões

Avaliação

 94% ficaram satisfeitos e muito satisfeito - Meta 90% de satisfação

 88% declararam que seu problema foi resolvido - Meta 85% de resolução do

problema

*Ncall – Sistema PABX de controle de Contact Center.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ADERÊNCIA

72% participaram da Pesquisa - Meta 70% de participações

72%

28%

PARTICIPOU NÃO PARTICIPOU

PARTICIPAÇÃO QUANTIDADE

PARTICIPOU 36922

NÃO PARTICIPOU 14587

TOTAL GERAL 51509



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

DETALHAMENTO DE SOLUÇÃO

88% declararam que seu problema foi resolvido  - Meta 85% de resolução do 

problema

A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de atendimentos” ocorre, pois não são todos os arquitetos que 

fazem a avaliação do atendimento.

88%

12%

PROBLEMA SOLUCIONADO PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO

SOLUÇÃO QUANTIDADE

PROBLEMA SOLUCIONADO 33615

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO 4516

TOTAL GERAL 38131



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO

94% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos - Meta 90% de satisfação

A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de atendimentos” ocorre, pois não são todos os arquitetos que 

fazem a avaliação do atendimento.

94%

3% 2%

SATISFEITO REGULAR INSATISFEITO

SATISFAÇÃO QUANTIDADE

SATISFEITO 34858

REGULAR 1257

INSATISFEITO 807

TOTAL GERAL 36922



8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

No exercício de 2016 o fluxo financeiro do CAU/BR foi Superavitário em R$ 3.264.870,27
(três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete
centavos), apurado pela Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC.

O  Resultado  Financeiro  Acumulado  até 31/12/16  é  um Superávit  no  valor  de  R$
13.619.052,35 (treze milhões, seiscentos e dezenove mil, cinquenta e dois reais e trinta e
cinco centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016, conforme
demonstramos:

Superávit Financeiro 2016
 

(+) Ativo Financeiro
Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/16......................R$  18.587.113,53

 

(-) Passivo Financeiro

(-) Passivo Circulante em 31/12/16 ...................................R$   (3.252.974,91)a.

(-) Restos a Pagar Não Processados–2015 ......................R$       (41.358,25)b.

(-) Restos a Pagar Não Processados–2016 ......................R$  (1.673.728,02)c.

(=) Superávit Financeiro acumulado até 31/12/16 .......R$  13.619.052,35d.

 

O Resultado Financeiro apurado no decorrer do exercício de 2016, foi um valor de R$
3.264.870,27, cuja movimentação foi a seguinte:

INGRESSOS: VALOR
Receita Corrente R$ 36.566.199,64
Ingressos Extra-Orçamentários R$ 17.966.501,26
Ingressos Investimentos R$ 1.318,41
DESEMBOLSOS:  
Despesa Corrente paga R$ 31.056.732,45
Desempenhos Extra-Orçamentários R$ 19.587.270,14
Desembolsos Investimentos R$ 625.146,45
Fluxo de Caixa Líquido no exercício de 2016 R$ 3.264.870,27

 

 

 

A disponibilidade financeira apurada em 31/12/2016 foi de R$ 18.587.113,53 (dezoito
milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e treze reais e cinquenta e três centavos).
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Comparativo Receita Corrente 2016/20151.

 

           A Receita Corrente arrecadada até o mês de dezembro de 2016, foi superior a
Receita Corrente Arrecadada no mesmo período de 2015, no valor de R$ 3.603.173,67,
correspondente a 10,93% de aumento:

 

Receita Corrente Arrecadada até dezembro de 2016 ..  R$   36.566.199,64❍

Receita Corrente Arrecadada até dezembro de 2015     R$  (32.963.025,97)❍

Diferença Receita Corrente Arrecadada – 2016/2015.R$     3.603.173,67❍

170



8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

Justificativa
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR adotou todos os procedimentos
do NBCASP desde o exercício de 2012.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo no CAU/BR foi

especificada na Nota Técnica nº 001/2016/GERFIN/GG de 13/4/2016. Os parâmetros de
depreciação e amortização dos bens foram definidos com base nas instruções normativas
específicas da Receita Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162,
de 31 de JANEIRO de 1998, e na realidade aplicada ao CAUBR.

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.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
Para apuração do cálculo da depreciação e amortização utilizou-se o método linear, em
função da estimativa de vida útil dos bens.

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  Patrimonial.  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
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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 2016 foi de R$ 672.346,40,
referentes a depreciação e amortização.

Informações adicionais

ANEXO - Parâmetros de Depreciação e Amortização do CAUBR - Definição de vida útil dos
bens de patrimônio do CAUBR - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 
 

O CAU/BR adota a contabilização atribuindo 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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8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

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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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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Parâmetros de Depreciação e Amortização
do CAUBR - Definição de vida útil dos

bens de patrimônio do CAUBR - Anexo do
tópico 8.2

 



 

 

1 

Brasília-DF, 13 de abril de 2016. 
 
 

Nota Técnica nº 001/2016/GERFIN/GG 

 

Assunto: Definição de vida útil dos bens de patrimônio do CAUBR 

 

SUMÁRIO 

 

1.   A contabilidade pública brasileira passa atualmente por um processo de 

convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, levando 

a uma mudança de realidade nos procedimentos de contabilização que passam a ter um 

enfoque mais patrimonial e não meramente orçamentário.  

 

2.   Nesse contexto de adequação às práticas mais aderentes ao controle 

patrimonial, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou, por meio da sua Resolução CFC 

Nº 1.136 de 21.11.2008, a NBC T 16.9 - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público sobre Depreciação, Amortização e Exaustão  estabelecendo critérios e 

procedimentos para o registro contábil nas entidades públicas.  

 

3.  Em virtude da necessidade de aplicação dos registros de depreciação e 

amortização ao controle de patrimônio das entidades públicas, o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAUBR) iniciou, ao final de 2014, a contabilização regular da 

depreciação e amortização de seus itens de patrimônio. No entanto, os critérios para 

definição de vida útil dos bens e consequentes taxas de depreciação e amortização lineares 

aplicadas carecem de normativo. Desta forma, este pronunciamento se faz necessário para 

esclarecer o entendimento técnico aplicado desde 2014.  

ANÁLISE 

 

4.   O CAUBR realizou suas primeiras aquisições de itens de patrimônio no ano de 

2012 com a estruturação da sua primeira sede. Todos os bens adquiridos neste conselho 

federal foram produtos novos, evidenciando que o valor adotado para registro e controle é o 

valor de aquisição, sem necessidade de aplicação de estudo de reavaliação de bens.  

 

5.   Para configuração dos parâmetros de depreciação e amortização dos bens no 

sistema próprio informatizado, SISPAT.NET, foram definidos os prazos de vida útil por tipo de 

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fernandes Amaral, Renato De Melo Teixeira e Andrei Candiota Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.caubr.gov.br e utilize o código 0E70-72C9-783F-CB5E.
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2 

bem cadastrado com base nas instruções normativas específicas da Receita Federal, IN 

SRF Nº 4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162, de 31 de JANEIRO de 1998, e na 

realidade aplicada ao CAUBR.  

 

6.   Os bens de Móveis e Utensílios tem vida útil de 10 anos determinada pela IN 

SRF Nº 162. Como os móveis do CAUBR representam, em sua grande maioria, mobiliários de 

escritório para as atividades cotidianas dos funcionários do conselho, definiu-se a adoção dos 

10 anos para vida útil por não haver fator de aceleração para depreciação.  

 

7.   Aos Veículos do CAUBR foi definida a vida útil de 8 anos, embora a IN 

SRF Nº 162 sugira a adoção de 5 anos para os automóveis. Como o automóvel do CAUBR é 

de uso exclusivo do Presidente apenas para atender sua agenda de reuniões externas, não 

sendo utilizado para fins de fiscalização como os conselhos estaduais, julgou-se prudente 

aplicar um fator de desaceleração na depreciação.  

 

8.   Os bens de Máquinas e Equipamentos tem vida útil de 10 anos determinada 

pela IN SRF Nº 162, no entanto, como no CAUBR, a composição desses bens é de maioria 

de aparelhos de ar condicionado, aplicou-se fator de aceleração para depreciação em virtude 

do histórico de aparelhos quebrados, em manutenção e com problemas técnicos.  

 

9.   Os Equipamentos de Processamento de Dados configuram, em sua grande 

maioria, os microcomputadores e notebooks do CAUBR. Adotou-se a sugestão de vida útil 

disposta na IN SRF Nº 4, pois são bens com alta necessidade de renovação tecnológica.  

 

10.   Os bens de Biblioteca são os livros que compõe um catálogo de consultas do 

CAUBR. Como não se encontrou definição para tratamento destes itens de patrimônio quanto 

à depreciação, considerou-se o prazo de vida útil de 10 anos.  

 

11.   Os Sistemas de Processamento de Dados consistem nos softwares adquiridos 

ou desenvolvidos pelo CAUBR para uso como sistemas de processamento de dados. A IN 

SRF Nº 4 estipula que a vida útil seja de no mínimo de 5 anos. Considerando um 

planejamento a longo prazo, presume-se a manutenção das atividades com os sistemas 

atualmente disponíveis, pois tratam-se de processamento de dados cadastrais dos arquitetos, 

financeiros, orçamentários, etc. A manutenção dos softwares para que continuem operantes e 

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fernandes Amaral, Renato De Melo Teixeira e Andrei Candiota Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.caubr.gov.br e utilize o código 0E70-72C9-783F-CB5E.
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3 

permitam cada vez maior inserção de dados,  foi fator determinante para a adoção de vida útil 

de 10 anos como parâmetro para amortização dos intangíveis.  

 

12.   Para os Utensílios de Copa e Cozinha seguiu-se a indicação da IN SRF Nº 162 

em estipular o prazo de 5 anos para esses bens.  

 

13.   Instalações representam no CAUBR as cortinas e persianas da sede do 

conselho. Como instrui a IN SRF Nº 162, adotou-se a vida útil de 10 anos, por serem itens 

mais duradouros e com menor interferência da constante inovação tecnológica.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

14.   Mediante as justificativas apresentadas, a definição de vida útil dos bens de 

patrimônio do CAUBR fica sintetizada no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   A vida útil dos bens de patrimônio interfere diretamente nas taxas de 

depreciação e amortização lineares adotadas pelo SISPAT.NET ao realizar os procedimentos 

mensais do CAUBR, registrados contabilmente no SISCONT.NET.  

16.  Submete-se à apreciação superior para validação dos argumentos e 

formalização das definições estabelecidas quanto à vida útil dos bens patrimoniais.  

 

     Guilherme Fernandes Amaral 

Contador – CAU/BR 

Conta Contábil Vida Útil 

Móveis e Utensílios  10 anos 

Veículos 8 anos 

Máquinas e Equipamentos  5 anos 

Equipamentos de Processamento de 
Dados 

5 anos 

Biblioteca 10 anos 

Sistemas de Processamento de Dados 10 anos 

Utensílios de Copa e Cozinha 5 anos 

Instalações 10 anos 

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fernandes Amaral, Renato De Melo Teixeira e Andrei Candiota Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.caubr.gov.br e utilize o código 0E70-72C9-783F-CB5E.
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4 

 

De acordo com os argumentos elencados e as definições estabelecidas. Ratifica-se a 

aplicação da tabela de vida útil aos itens de patrimônio do CAUBR para fins de depreciação e 

amortização.  

      

 

 

     Renato de Melo Teixeira 

    Gerente de Orçamento e Finanças – CAU/BR 

 

      

 

     Andrei Candiota da Silva 

     Gerente Geral– CAU/BR 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Fernandes Amaral, Renato De Melo Teixeira e Andrei Candiota Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.caubr.gov.br e utilize o código 0E70-72C9-783F-CB5E.
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Código para verificação: 0E70-72C9-783F-CB5E
 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2016 é(são) :

 
 Guilherme Fernandes Amaral - 027.886.061-33 em 13/04/2016 16:27
 Renato De Melo Teixeira - 053.185.376-42 em 13/04/2016 18:54
 Andrei Candiota Da Silva - 484.306.411-49 em 14/04/2016 10:09

http://assinador.caubr.gov.br/Assinatura/Verificar?chave=0E70-72C9-783F-CB5E
http://assinador.caubr.gov.br


Balanço Financeiro.pdf - Balanço
Financeiro - Anexo do tópico 8.4

 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 14.702.767/0001-77

31.643.323,0034.095.597,80Despesa Orçamentária32.963.025,9736.567.518,05Receita Orçamentária

1.535.751,251.673.728,02CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR32.963.025,9736.567.518,05RECEITA REALIZADA

30.583.614,25739.990,88CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO32.963.025,9736.566.199,64RECEITA CORRENTE

31.681.878,90CREDITO EMPENHADO – PAGO23.911.975,0525.316.319,66COTA PARTE

31.056.732,45DESPESA CORRENTE576.687,46543.922,90RECEITA DE SERVIÇOS

14.521.339,38PESSOAL576.687,46543.922,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

116.288,95MATERIAL DE CONSUMO2.090.605,982.386.124,98FINANCEIRAS

3.373.485,32SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA2.090.605,982.386.124,98ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

10.718.564,73SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.090.605,982.386.124,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

409.476,17ENCARGOS DIVERSOS241.022,40TRANSFERENCIAS CORRENTES

275,45DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES6.383.757,488.078.809,70OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.917.302,45TRANSFERÊNCIAS CORRENTES164.407,16311.110,35INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

625.146,45DESPESA DE CAPITAL32,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

625.146,45INVESTIMENTOS6.219.318,327.767.699,35RECEITA DE RESSARCIMENTO

1.318,41RECEITA DE CAPITAL

1.318,41ALIENACAO DE BENS

1.318,41ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

30.583.614,25CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
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CAU - BR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

28.995.594,82DESPESA CORRENTE

12.596.745,75PESSOAL

57.396,28MATERIAL DE CONSUMO

2.990.296,81SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.925.568,54SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

455.738,81ENCARGOS DIVERSOS

18.117,03DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.951.731,60TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.588.019,43DESPESA DE CAPITAL

1.588.019,43INVESTIMENTOS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

51.688.465,5119.568.263,51Pagamentos Extraorçamentários49.260.546,7620.369.396,59Recebimentos Extraorçamentários

1.654.089,42Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados1.673.728,02Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

253.529,08Pagamentos de Restos a Pagar Processados739.990,88Inscrição de Restos a Pagar Processados

3.384.514,63Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados3.310.393,15Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

14.276.130,38Outros Pagamentos Extraorçamentários14.645.284,54Outros Recebimentos Extraorçamentários

15.322.243,2618.595.296,59Saldo em espécie para o Exercício Seguinte16.430.459,0415.322.243,26Saldo em espécie do Exercício Anterior

18.587.113,53Caixa e Equivalente de Caixa15.322.243,26Caixa e Equivalente de Caixa

8.183,06Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados
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CAU - BR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

98.654.031,7772.259.157,9098.654.031,7772.259.157,90Total:

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 2016
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Balanço Orçamentário

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 14.702.767/0001-77

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.076.056,3636.566.199,6437.642.256,0037.603.243,00    RECEITA CORRENTE

-1.089.364,3425.316.319,6626.405.684,0027.943.583,00      COTA PARTE

-452.477,10543.922,90996.400,000,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-452.477,10543.922,90996.400,000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

164.124,982.386.124,982.222.000,002.022.000,00      FINANCEIRAS

164.124,982.386.124,982.222.000,002.022.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

164.124,982.386.124,982.222.000,002.022.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

241.022,40241.022,400,000,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

60.637,708.078.809,708.018.172,007.637.660,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

60.598,35311.110,35250.512,0030.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

39,357.767.699,357.767.660,007.607.660,00        RECEITA DE RESSARCIMENTO

-3.406.188,591.318,413.407.507,002.644.223,00    RECEITA DE CAPITAL

1.318,411.318,410,000,00      ALIENACAO DE BENS

1.318,411.318,410,000,00        ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

-3.407.507,000,003.407.507,002.644.223,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-3.407.507,000,003.407.507,002.644.223,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-4.482.244,9536.567.518,0541.049.763,0040.247.466,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-4.482.244,9536.567.518,0541.049.763,0040.247.466,00     TOTAL
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

4.051.783,0031.056.732,4531.745.918,3332.806.683,0036.858.466,0036.227.859,00      DESPESA CORRENTE

427.732,3614.521.339,3814.510.809,3814.521.339,3814.949.071,7414.941.642,08        PESSOAL

362.205,5914.130.395,3414.130.395,3414.130.395,3414.492.600,9314.520.188,08          PESSOAL E ENCARGOS

65.526,77390.944,04380.414,04390.944,04456.470,81421.454,00          DIÁRIAS

20.704,40116.288,95118.300,67121.800,67142.505,07164.242,41        MATERIAL DE CONSUMO

20.704,40116.288,95118.300,67121.800,67142.505,07164.242,41          MATERIAL DE CONSUMO

331.577,903.373.485,323.386.894,983.373.485,323.705.063,223.569.910,60        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

62.647,49279.835,07279.835,07279.835,07342.482,56393.385,60          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

268.930,413.093.650,253.107.059,913.093.650,253.362.580,663.176.525,00          DIÁRIAS

2.913.938,4810.718.564,7311.402.859,2312.463.003,5615.376.942,0414.721.880,91        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

478.725,36813.032,57817.082,57872.012,571.350.737,931.822.691,49          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

26.330,002.474.022,492.881.441,353.132.615,053.158.945,052.756.430,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

764.335,973.155.673,993.243.584,823.627.584,824.391.920,794.119.998,50          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

1.124.424,472.462.908,422.545.089,622.899.050,594.023.475,062.756.029,92          SERVIÇOS PRESTADOS

520.122,681.812.927,261.915.660,871.931.740,532.451.863,213.266.731,00          PASSAGENS

81.006,86409.476,17409.476,17409.476,17490.483,03476.000,00        ENCARGOS DIVERSOS

81.006,86409.476,17409.476,17409.476,17490.483,03476.000,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,00275,45275,45275,45275,450,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00275,45275,45275,45275,450,00          Despesas de Exercícios Anteriores

276.823,001.917.302,451.917.302,451.917.302,452.194.125,452.354.183,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00949.327,00949.327,00949.327,00949.327,00949.327,00          FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF

276.823,00791.942,45791.942,45791.942,451.068.765,451.228.823,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,00176.033,00176.033,00176.033,00176.033,00176.033,00          FUNDO DE RESERVA DO CSC

2.902.382,20625.146,45675.951,451.288.914,804.191.297,004.019.607,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

2.902.382,20625.146,45675.951,451.288.914,804.191.297,004.019.607,00        INVESTIMENTOS

53.374,46515.946,45516.751,451.129.714,801.183.089,261.119.607,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

2.849.007,74109.200,00159.200,00159.200,003.008.207,742.900.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

6.954.165,2031.681.878,9032.421.869,7834.095.597,8041.049.763,0040.247.466,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,002.471.920,250,000,00       SUPERÁVIT

4.482.244,9531.681.878,9032.421.869,7836.567.518,0541.049.763,0040.247.466,00       TOTAL

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 2016
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

41.358,25318.966,78674.268,28674.268,281.034.593,310,00DESPESA CORRENTE

0,006.462,5415.845,5415.845,5422.308,080,00  MATERIAL DE CONSUMO

41.358,25310.932,13509.745,95509.745,95862.036,330,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,001.572,11148.676,79148.676,79150.248,900,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0021.336,80979.821,14979.821,14501.157,94500.000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,0021.336,80979.821,14979.821,14501.157,94500.000,00  INVESTIMENTOS

41.358,25340.303,581.654.089,421.654.089,421.535.751,25500.000,00TOTAL:
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

0,000,00252.833,45252.833,450,00DESPESA CORRENTE

0,000,001.062,771.062,770,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,00251.770,68251.770,680,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,00695,63695,630,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00695,63695,630,00  INVESTIMENTOS

0,000,00253.529,08253.529,080,00TOTAL:

Página:5/5Impresso em: 24/02/2017



Balanço Patrimonial.pdf - Balanço
Patrimonial - Anexo do tópico 8.4

 



CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

2.574.268,933.252.974,91PASSIVO CIRCULANTE15.405.636,7118.745.329,13ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

15.322.243,2618.587.113,53CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

253.529,08739.990,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

51.995,65101.310,83DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

1.277.140,541.687.427,76OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES31.397,8056.904,77ESTOQUES

957.087,27813.165,71PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

86.512,0412.390,56DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO9.813.963,7610.793.685,05ATIVO NÃO-CIRCULANTE

1.124.055,081.297.684,75PASSIVO NÃO-CIRCULANTE5.382.415,765.382.415,76ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

5.382.415,765.382.415,76DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO1.799.771,971.760.523,34IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO2.153.888,122.287.253,66BENS MÓVEIS

1.124.055,081.297.684,75PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00159.200,00BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO354.116,15C685.930,32C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,002.631.776,033.650.745,95INTANGÍVEL

0,000,003.309.323,744.667.989,49SOFTWARES

0,000,00677.547,71C1.017.243,54C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

3.698.324,014.550.659,66  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

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

25.219.600,4729.539.014,18  TOTAL25.219.600,4729.539.014,18  TOTAL

21.521.276,4624.988.354,52  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.521.276,4624.988.354,52  Resultados Acumulados

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

19.170.960,2523.273.268,25  SALDO PATRIMONIAL

21.741,401.297.684,75  PASSIVO PERMANENTE3.452.780,5410.951.900,65  ATIVO PERMANENTE

6.026.898,824.968.061,18  PASSIVO FINANCEIRO21.766.819,9318.587.113,53  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

15.739.921,1113.619.052,35  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 2016
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CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

Notas Explicativas

2016 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016, DO CONSELHO DE ARQUITETURA

1.    Informações Gerais 

O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  –  CAU/BR,  criado  pela  Lei  nº  12.378/2010  tem  como  principais  atividades  orientar  e
fiscalizar o exercício da profissão do arquiteto e urbanista.

Dotado de  personalidade  jurídica,  encontra-se vinculado  à Administração  Indireta e  funciona como  Autarquia Federal  Especial,  tendo  sua
estrutura e organização estabelecidas no Regimento Geral, Resolução CAU/BR nº 033/2012.

A sede do CAU/BR está localizada no Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 02, Bloco “C” Edifício Serra Dourada, salas 401/409 – Asa Sul –
Brasília/DF.

 

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

 

3.1. Base de preparação

            As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor
Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade
aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

3.2. Base de Mensuração

            As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

·         Provisões para férias de empregados/funcionários;

·         Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível.

 

                   

3.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
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          As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. 

 

4.    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. 

O  Balanço  Patrimonial,  estruturado  em  Ativo,  Passivo  e  Patrimônio  Líquido,  evidencia  qualitativamente  e  quantitativamente  a  situação
patrimonial da Entidade.

A  classificação  dos  elementos  patrimoniais  considera  a  segregação  em  “circulante”  e  “não  circulante”,  com  base  em  seus  atributos  de
conversibilidade e exigibilidade.

 

4.1. Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

4.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para  investimento ou
outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados
de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os
quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de
mercado ou de realização.

            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  31/12/16  no  valor  de  R$  18.587.113,53  (dezoito  milhões,
quinhentos e oitenta e sete mil, cento e treze reais e cinquenta e três centavos), se apresentam da seguinte forma:

a) Bancos c/ Movimento

Ø  O  saldo  disponível  em  31/12/16  é  no  valor  de  R$  245.417,76  (duzentos  e  quarenta  e  cinco  mil,  quatrocentos  e  dezessete  reais  e
setenta e seis  centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

 

b) Disponibilidade em Trânsito

Ø  O saldo disponível em 31/12/16 é no valor de R$ 91,05 (noventa e um reais e cinco centavos), refere-se à restituição de suprimento de
fundos pendente na data de encerramento do exercício, com previsão de compensação no primeiro dia útil do exercício de 2017. 

c) Bancos c/ Vinculada
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Ø  O  saldo  disponível  em  31/12/16  é  no  valor  de  R$  1.873,47  (um  mil,  oitocentos  e  setenta  e  três  reais  e  quarenta  e  sete  centavos),
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. Trata-se de valor recebido
como caução de contrato firmado entre o CAU/BR e a empresa ISSO CRM. 

d) Bancos c/ Aplicações Financeiras

Ø  O saldo disponível em 31/12/16 é no valor de R$ 18.338.588,90 (dezoito milhões, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e
oito  reais  e  noventa  centavos),  conforme  pode  ser  comprovado  através  do  livro  razão,  das  conciliações  bancárias  e  dos  extratos
bancários.

e) Disponível em Moeda Estrangeira

Ø  O saldo disponível em 31/12/16 é no valor U$D 338,00 (trezentos e trinta e oito dólares americanos), conforme pode ser comprovado
em  espécie.  Pela  taxa  de  câmbio  aplicada  na  data  de  compra  da  moeda,  3,38  R$/U$,  registra-se  R$  1.142,35  (um  mil,  cento  e
quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) no saldo contábil.

 

 

4.1.2     Créditos a Receber

 

a) Devedores da Entidade  

 

Ø  Registra  o  valor  a  receber  de  R$  92.613,82  (noventa  e  dois  mil,  seiscentos  e  treze  reais  e  oitenta  e  dois  centavos),  conforme
demonstração abaixo:

 

1)    Pinheiro Imóveis e Negócios Imobiliários Ltda - Caução – R$ 35.000,00

 

O valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais),  inscrito em Devedores da Entidade em nome de Rodolfo Rodrigues de Oliveira
refere-se à caução, proveniente de aluguel.

 

2)    Adiantamento de Férias – dezembro de 2016

 

O valor de R$ 57.613,82 (cinquenta e sete mil, seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), refere-se aos adiantamentos de
férias concedidos aos empregados no mês de dezembro de 2016.
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b) Entidades Públicas Devedoras  

 

Ø  Registra o valor de R$ 513,95 (quinhentos e treze reais e noventa e cinco centavos), que se refere ao adiantamento de recolhimento de
IRRF, IRPJ/PIS/COFINS/CSLL.

c) Depósito Judicial

Ø  Registra o valor de R$ 8.183,06 (oito mil, cento e oitenta e três reais e seis centavos), que se refere ao depósito recursal na reclamação
trabalhista, do reclamante Emerson Charley da Fonseca.

 

4.1.3     Estoque – Almoxarifado

 

Ø  O estoque do material de consumo registrado em 31/12/16 é no valor de R$ 56.904,77 (cinquenta e seis mil, novecentos e quatro reais
e setenta e sete centavos). Os valores são registrados e controlados pelo sistema informatizado SIALM.NET. 

 

4.2     – Ativo Não Circulante 

O Ativo Não Circulante é composto pelos Créditos a Longo Prazo, pelo Imobilizado e Intangível.

4.2.2        Créditos a Longo Prazo

4.2.2.1   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  à  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 com custas e honorários)

b)    CREA  –  MT  –  Débito  referente  a  reconhecimento  de  valores  a  receber  do  CREA/MT,  relativo  à  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 com custas e honorários)

c)    CREA  –  MA  –  Débito  referente  a  reconhecimento  de  valores  a  receber  do  CREA/MA,  relativo  à  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$
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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 com custas e honorários)

 

4.2.3     Imobilizado 

 Os bens  imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do  Imobilizado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil em 31/12/2016 é de R$ 2.446.453,66 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e
seis centavos), composto da seguinte forma:

            Móveis e Utensílios ..............................................            R$     640.784,60

Máquinas e Equipamentos ...................................          R$     207.337,32

Instalações ...........................................................  R$       18.300,00

Utensílios de Copa e Cozinha .............................          R$       10.334,89

Veículos ...............................................................   R$     143.006,57

Equipamentos de Processamento de Dados......         R$  1.258.867,99

Biblioteca .............................................................   R$         8.622,29

Obras em Andamento ......................................... R$     159.200,00         

Total do Imobilizado .........................................  R$  2.446.453,66

            Todos os bens imobilizados, exceto “Obras em Andamento”, encontram-se registrados em sistema informatizado SISPAT.NET.         

 

4.2.4     Intangível

Os bens intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Intangível do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
em  31/12/2016  é  de  R$  4.667.989,49  (quatro  milhões,  seiscentos  e  sessenta  e  sete  mil,  novecentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  quarenta  e  nove
centavos), composto da seguinte forma:

Sistemas de Informática - Softwares ............................ R$  4.667.989,49

4.2.5    Depreciação e Amortização

A depreciação e amortização dos bens móveis foram calculadas pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas
anuais de depreciação e amortização são as seguintes:

 

Tipo de Bem Taxa 
Depreciação

% 
Residual
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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 31/12/2016, estão assim discriminados:

a)    Saldo da Depreciação do Imobilizado até 31/12/2016 .....           R$    685.930,32

b)    Saldo da Amortização de Intangíveis até 31/12/2016 ..........        R$ 1.017.243,54

c)    Total depreciado e amortizado até 31/12/2016 ..................       R$ 1.703.173,86

             A  metodologia  adotada  para  estimar  a  vida  útil  econômica  de  um  ativo  no  CAU/BR  foi  especificada  na  Nota  Técnica  nº
001/2016/GERFIN/GG de 13/4/2016. Os parâmetros de depreciação e amortização dos bens foram definidos com base nas instruções normativas
específicas da Receita Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162, de 31 de JANEIRO de 1998, e na realidade aplicada ao
CAUBR.

            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.

 

4.3     Passivo Circulante

            O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações:

 

a)    Restos a Pagar Processados – 2016
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Ø  O valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado do Exercício de 2016 em 31/12/2016 é de R$ 739.990,88 (setecentos e
trinta e nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos). A escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº
4.320/64.

 

b)   Obrigações de Repartições a Outros Entes

 

Ø  O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes em 31/12/2016 é de R$ 1.687.427,76 (um
milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), discriminado da seguinte forma:

 

a)    Fundo de Apoio criado pelo CAU BR, conforme Resolução CAU BR nº 27 de 06/07/2012, nos termos previstos no art. 60 da Lei n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010, no valor de R$ 1.341.046,83 (um milhão, trezentos e quarenta um, quarenta e seis reais e
oitenta e três centavos).

b)    Refere-se a crédito do Fundo de Reserva do CSC no valor de R$ 346.380,93 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta
reais e noventa e três centavos).

 

c)    Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

 

Ø  Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2016, o valor de R$ 807.473,23 (oitocentos e sete mil, quatrocentos e
setenta e três reais e vinte e três centavos), cuja composição é a seguinte:

 

Férias ...............................................................       R$   621.757,83

INSS ................................................................        R$   130.569,20

FGTS ...............................................................        R$     48.928,62 

PIS s/ Folha de Pagamento ............................    R$       6.217,58

Total de provisões em 31/12/2016 ...............   R$   807.473,23

 

Observação:
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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 Cíveis a Curto Prazo

 

Ø  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)

 

e)    Consignações

 

Ø  O valor  registrado na contabilidade na conta de Consignações, em 31/12/2016, é de R$ 10.517,09  (dez mil, quinhentos e dezessete
reais e nove centavos). As consignações se referem às retenções de  INSS e Tributos Federais oriundos de pagamento de serviços
prestados a PF e PJ e retenção da folha de pagamento.

 

f)     Garantia – Caução

 

Ø  O valor de R$ 1.873,47 (um mil, oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), refere-se a depósito de caução efetuado
pela empresa ISO CRM.

                        

4.4     Passivo Não Circulante

 

a)    Provisões para Ações Trabalhistas a Longo Prazo

 

Ø Estão  registradas,  pelo valor  de  R$  333.856,94  (trezentos  e  trinta e  três  mil,  oitocentos  e  cinquenta e  seis  reais  e  noventa  e  quatro
centavos),  as  ações  trabalhistas  da  ex-empregada  pública  Silvia  Mayumi  Nawa  Nakamai  e  do  empregado  público  Éder  Barbosa  de
Brito, reclamações trabalhistas nº 0001346-24.2015.10.0012 e 0000729-03.2016.5.10.0021 respectivamente (valor de perda efetiva ou
estimada).
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b)   Provisões para Ações Cíveis a Longo Prazo

 

Ø  Estão  registrados,  pelo  valor  de  R$  963.827,81  (novecentos  e  sessenta  e  três  mil,  oitocentos  e  vinte  e  sete  reais  e  oitenta  e  um
centavos)  diversas  ações  ordinárias,  mandados  de  segurança,  ações  civil  públicas,  entre  outros,  contra  o  CAUBR  e  demais  réus.
(valor de perda efetiva ou estimada)

 

4.5  Patrimônio Líquido

            O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o
Exercício de 2016, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil apresentou um Superávit Acumulado no valor de R$ 24.988.354,52 (vinte e
quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

            Foi realizado ajuste de exercícios anteriores no valor de R$ 324.779,78 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e
setenta e oito centavos) em função do saldo acumulado de provisões de férias estar divergente do controle nominal acompanhado pelo núcleo de
Recursos Humanos do CAU/BR. 

            O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de R$ 3.467.078,06 (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete reais, setenta e oito reais e seis
centavos), correspondente a 16,11% em relação ao resultado acumulado do exercício de 2015.

 

5.    Demonstração das Variações Patrimoniais

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

            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  2016  um  Superávit  Patrimonial  no  valor  de  R$  3.142.298,28  (três  milhões,  cento  e  quarenta  e  dois  mil,
duzentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).  A composição do Superávit Patrimonial em 2016 foi a seguinte:

 

Resultado Patrimonial 2016

a)    Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ....................            R$  36.614.623,61

CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015
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b)    (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) .................           R$ (33.472.325,33)

c)    (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/16 .................       R$    3.142.298,28

            O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2016 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados
no sistema patrimonial.

 

Resultado Patrimonial 2015

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

 

6.     Balanço Orçamentário

 

O Balanço Orçamentário evidencia  as  receitas e  as despesas orçamentárias, detalhadas  em níveis  relevantes  de análise, confrontando  o
orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2016  foi um Superávit de R$ 2.471.920,25  (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil,
novecentos e vinte reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstração abaixo:

 

Resultado Orçamentário 2016

a)    Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/16    ............            R$  36.567.518,05

b)    (-)  Crédito Empenhado até 31/12/16 .................................       R$ (34.095.597,80)

c)    (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/16 .........           R$   2.471.920,25

 

Resultado Orçamentário 2015

a)    Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/15.................           R$  32.963.025,97

b)    (-) Crédito Empenhado até 31/12/15 ..................................        R$ (32.119.365,50)

c)    (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/15 .........           R$       843.660,47

CAU - BR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
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7.    Balanço Financeiro

 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados
com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

            O Resultado Financeiro apurado em 31/12/16 é um Superávit  no valor de R$ 13.619.052,35  (treze milhões, seiscentos e dezenove  mil,
cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2016, conforme demonstramos:

            Superávit Financeiro 2016

(+) Ativo Financeiro

a.    Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/16......................R$  18.587.113,53

(-) Passivo Financeiro

b.    (-) Passivo Circulante em 31/12/16 ...................................R$   (3.252.974,91)

c.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2015 ......................R$       (41.358,25)

d.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2016 ......................R$  (1.673.728,02)

(=) Superávit Financeiro em 31/12/16 ............................................R$  13.619.052,35

 

Superávit Financeiro 2015

(+) Ativo Financeiro

e.    Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/15...................... R$  15.322.243,26

(-) Passivo Financeiro

f.     (-) Passivo Circulante em 31/12/15 ...................................R$   (2.574.268,93)

g.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2014...................  R$       (814.564,96)

h.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2015 ......................R$  (1.535.751,25)

(=) Superávit Financeiro em 31/12/15 ............................................R$  10.397.658,12

 

8.     Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC
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            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 ocorridas no caixa e seus equivalentes. 

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extraorçamentários, dos desembolsos
da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de
Capital.          

            A demonstração do Fluxo de Caixa de 2016 está assim demonstrada:

 

Ingressos

Receita Corrente ..................................................                        R$ 36.566.199,64

Ingressos Extraorçamentários ...........................                         R$ 17.966.501,26

Receita de Capital – alienação de bens móveis...                              R$          1.318,41

 

Desembolsos

Despesa Corrente .................................................................                    R$ 31.056.732,45

Desembolsos Extraorçamentários ........................................                 R$ 19.587.270,14

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)..............            R$      625.146,45

 

Apuração do Fluxo de Caixa no Período ...........                              R$   3.264.870,27 

 

             Houve  um  Resultado  do  Fluxo  de  Caixa  e  Equivalentes  no  exercício  de  2016,  no  valor  de  R$  3.264.870,27  (três  milhões,  duzentos  e
sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

 

9.    Gestão de Risco Financeiro

 

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CAU/BR.

As  aplicações,  os  resgates,  os  pagamentos  são  de  responsabilidade  dos  ordenadores  de  despesas.  Toda  a  movimentação  financeira  é
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As  aplicações,  os  resgates,  os  pagamentos  são  de  responsabilidade  dos  ordenadores  de  despesas.  Toda  a  movimentação  financeira  é
realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

 

a)    Risco de Crédito

O risco de crédito do CAU/BR está associado ao não repasse de 90% de anuidades, conforme Artigos 56 e 57 da Lei nº 12.378/2010,
pelos  CREAs  MG,  MT  e  MA.  Em  relação  às  aplicações  financeiras,  os  recursos  estão  aplicados  a  curto  prazo  em  títulos  do  tesouro
nacional, garantidos pelo Banco do Brasil S/A.

 

b)    Risco de mercado

Para  o  CAU/BR  não  existe  o  risco  de  mercado,  em  razão  de  que  as  aplicações  financeiras  são  realizadas  em  rendas  fixas,  cujas
alterações no decorrer do exercício são insignificantes.

 

c)    Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CAU/BR não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os
recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

 

10.  Partes relacionadas

 

A entidade em 31 de dezembro de 2016 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes
relacionadas dessa natureza.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2017.

 

 

 

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
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RENATO DE MELO TEIXEIRA                         HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ

Gerente de Orçamento e Finanças                                                                   Presidente CAU BR
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CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

31.851.802,4533.472.325,33VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA36.262.597,6836.614.623,61VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

12.722.521,2914.353.934,89PESSOAL E ENCARGOS23.812.593,4725.316.319,66CONTRIBUIÇÕES

11.253.749,0012.732.322,85REMUNERAÇÃO DE PESSOAL23.812.593,4725.316.319,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

11.253.749,0012.732.322,85REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS23.812.593,4725.316.319,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.108.763,741.594.979,63BENEFÍCIOS A PESSOAL6.796.005,788.311.622,25EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

1.108.763,741.594.979,63BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS6.796.005,788.311.622,25EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

360.008,5526.632,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E
ENCARGOS

6.796.005,788.311.622,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

360.008,5526.632,41INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.090.605,982.386.124,98VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

16.327.472,1316.861.461,74USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO2.090.605,982.386.124,98OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

47.716,76109.064,77USO DE MATERIAL DE CONSUMO2.090.605,982.386.124,98MULTAS SOBRE ANUIDADES

47.716,76109.064,77CONSUMO DE MATERIAL3.302.924,31241.022,40TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

15.836.825,4816.080.050,57SERVIÇOS3.302.924,31241.022,40TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

3.151.722,493.487.473,95DIARIAS3.302.924,31241.022,40TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

2.461.372,182.195.495,94SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS0,00494,41VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

10.223.730,8110.397.080,68SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,00494,41GANHOS COM ALIENAÇÃO

442.929,89672.346,40DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,00494,41GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

177.362,07332.650,57DEPRECIACAO260.468,14359.039,91OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

265.567,82339.695,83AMORTIZACAO32,000,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

2.015.232,092.065.979,24TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS32,000,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

2.015.232,092.065.979,24TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS260.436,14359.039,91DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2.015.232,092.065.979,24TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS164.407,16311.110,35INDENIZAÇÕES

824,002.880,90DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS7.339,6047.485,94REVERSÃO DE PROVISÕES

824,002.880,90PERDAS INVOLUNTARIAS88.689,38443,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

824,002.880,90PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

785.752,94188.068,56OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

785.752,94188.068,56DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
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Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

785.752,94188.068,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

31.851.802,4533.472.325,33Total das Variações Passivas :36.262.597,6836.614.623,61Total das Variações Ativas :

4.410.795,233.142.298,28Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

36.262.597,6836.614.623,61Total36.262.597,6836.614.623,61Total

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 2016

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,00824,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,001.604.967,59INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CAU - BR

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.702.767/0001-77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

32.963.025,9736.566.199,64        RECEITA CORRENTE

23.911.975,0525.316.319,66          COTA PARTE

576.687,46543.922,90          RECEITA DE SERVIÇOS

576.687,46543.922,90            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

2.090.605,982.386.124,98          FINANCEIRAS

2.090.605,982.386.124,98            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

2.090.605,982.386.124,98              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00241.022,40          TRANSFERENCIAS CORRENTES

6.383.757,488.078.809,70          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

164.407,16311.110,35            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

32,000,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

6.219.318,327.767.699,35            RECEITA DE RESSARCIMENTO

49.260.546,760,00        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,0017.966.501,26        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

          CREDITO EMPENHADO – PAGO

0,0031.056.732,45            DESPESA CORRENTE

0,0014.521.339,38              PESSOAL

0,00116.288,95              MATERIAL DE CONSUMO

0,003.373.485,32              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,0010.718.564,73              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00409.476,17              ENCARGOS DIVERSOS

0,00275,45              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,001.917.302,45              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

51.688.465,510,00        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

28.995.594,820,00            DESPESA CORRENTE

12.596.745,750,00              PESSOAL

57.396,280,00              MATERIAL DE CONSUMO

2.990.296,810,00              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.925.568,540,00              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

455.738,810,00              ENCARGOS DIVERSOS

18.117,030,00              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.951.731,600,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0019.587.270,14        OUTROS DESEMBOLSOS

1.539.512,403.888.698,31FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

0,001.318,41          ALIENACAO DE BENS

0,001.318,41            ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

DESEMBOLSOS

          Crédito Empenhado Pago

0,00625.146,45              INVESTIMENTOS
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

          Crédito Empenhado Liquidado

1.588.019,430,00                        INVESTIMENTOS

-1.588.019,43-623.828,04FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

-48.507,033.264.870,27GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

16.430.459,0415.322.243,26CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

15.322.243,2618.587.113,53CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Renato de Melo Teixeira

Gerente de Orçamento e Finanças

053.185.376-42

Ata Contabilidade e Auditoria Ltda

Assessoria Contábil e Financeira

151.408.491-00

CRC DF 485

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 2016
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 
 

Não há conteúdo a declarar.

215



9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 
 

Não há conteúdo a declarar.
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

Não há conteúdo a declarar.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Não há informações a declarar.
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

ANEXO - Declaração da Unidade de Pessoal - Declaração Lei nº 8.730/93 - Vide anexo do
tópico 11.1 no final da seção
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Declaração da Unidade de Pessoal -
Declaração Lei nº 8.730/93 - Anexo do

tópico 11.1
 





Assinatura(s) 
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12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 
 
 
12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

ANEXO - Parecer ou Relatório da Unidade de Auditoria Interna - Vide anexo do tópico 12.1
no final da seção
ANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
ANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
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Parecer de Colegiado - Anexo do tópico
12.1
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PROCESSO  
INTERESSADO CAU/BR 

ASSUNTO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2016. 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0065-03/2017 

Aprova a prestação de contas do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) referente ao Exercício de 2016, 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 27 de abril de 2017, 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 2016 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 154/2016; e 
 

2. As Demonstrações Contábeis foram auditadas pelos auditores independentes, que emitiram 
relatório sem ressalvas. 

 
Considerando a Deliberação nº 34/2017 - 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 2016 como 
REGULAR. 

DELIBEROU:  

1 - Reconhecer e observar as ressalvas da assessoria de Planejamento, relativas às aplicações nos 
percentuais mínimos estabelecidos pelas Diretrizes para atendimento e capacitação de funcionários; 

 

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 2016, como REGULAR; 
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3 - Encaminhar a referida aprovação e o Relatório de Gestão para análise do Tribunal de Contas da 
União, nos termos da Decisão Normativa nº 154/2016; 

 

4 - Essa Deliberação Plenária entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Com 25 votos favoráveis dos conselheiros Anderson Amaro Lopes de Almeida (AC), Heitor 
Antônio Maia da Silva Dores (AL), Gonzalo Renato Núñez Melgar (AM), José Alberto 
Tostes (AP), Hugo Seguchi (BA), Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE), Anderson Fioreti de 
Menezes (ES), Maria Laís da Cunha Pereira (MA), José Antônio Assis de Godoy (MG), Celso 
Costa (MS), Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino (MT), Wellington de Souza Veloso (PA), 
Helio Cavalcanti da Costa Lima (PB), Wellington Carvalho Camarço (PI), Manoel de 
Oliveira Filho (PR), Pedro da Luz Moreira (RJ), Fernando José de Medeiros Costa (RN), Ana 
Cristina Barreiros (RO), Luiz Afonso Maciel de Melo (RR), Gislaine Vargas Saibro (RS), 
Ronaldo 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-DF, 27 de maio de 2017. 

 

 

 
 

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz 
Presidente do CAU/BR 
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65ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/BR  

 
Folha de Votação 

UF Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausência 
AC Anderson Amaro Lopes de Almeida X    
AL Heitor Antônio Maia da Silva Dores X    
AM Gonzalo Renato Núñez Melgar X    
AP José Alberto Tostes  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 José Antônio Assis de Godoy X    
MS Celso Costa X    
MT Ana de Cássia M. Abdalla Bernardino X    
PA Wellington de Souza Veloso X    
PB Hélio Cavalcanti da Costa Lima X    
PE Fernando Diniz Moreira    X 
PI Wellington Carvalho Camarço  X    
PR Manoel de Oliveira Filho X    
RJ Pedro da Luz Moreira  X    
RN Fernando José de Medeiros Costa X    
RO Ana Cristina Barreiros X    
RR Luiz Afonso Maciel de Melo X    
RS Gislaine Vargas Saibro X    
SC Ronaldo 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: 
 
Reunião Plenária Nº 0065/2017                                                                       Data: 27/04/2017 
 
Matéria em votação: 6.3.  Projeto de Deliberação Plenária que aprova a prestação de contas do 
CAU/BR, referente ao exercício de 2016 (Relatório de Gestão do TCU).  
 
Resultado da votação:  Sim (25)    Não (0)    Abstenções (0)   Ausências (02)   Total (27)  
 
Ocorrências:  

 
Secretário da Reunião:                                       Presidente da Reunião:  
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PROCESSO 136/2017 
INTERESSADO CAU/BR 
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016 DO CAU/BR. 

DELIBERAÇÃO Nº 34/2017 – CPFI-CAU/BR 
 
A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS – CPFI-CAU/BR, reunida extraordinariamente 
em Brasília - DF, na sede do CAU/BR, no dia 26 de abril de 2017, no uso das competências que lhe 
conferem o inciso I, seção IV, do art. 41 e os incisos V, VI e VII, subseção II, art. 45 do Regimento 
Geral do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o relato do conselheiro Anderson Fioreti de Menezes;  
 
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 2016 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, contendo o Relatório de Gestão a ser encaminhado para o Tribunal de Contas da 
União, nos termos da Decisão Normativa nº 154/2016; 
 

2. As Demonstrações Financeiras foram auditadas pelo Auditor Independente, que emitiu relatório 
sem ressalvas; e 
 

3. A Prestação de Contas foi aprovada pela Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do 
CAU/BR. 

 
DELIBEROU: 
 
1- Concordar com a manifestação técnica do Parecer de Auditoria Interna do CAU/BR sobre o processo 
de prestação de contas do CAU/BR relativas ao exercício de 2016;  

2- Recomendar ao Plenário do CAU/BR a homologação do processo de prestação de contas do 
CAU/BR relativas ao exercício de 2016 como REGULAR;  

3- Recomendar ao Plenário do CAU/BR o envio da referida homologação e do Relatório de Gestão para 
análise do Tribunal de Contas da União, nos termos da Decisão Normativa nº 154/2016; 

4- Recomendar ao CAU/BR a observância das ressalvas da Assessoria de Planejamento relativas às 
aplicações nos percentuais mínimos estabelecidos pelas Diretrizes para atendimento e capacitação. 

 
Brasília – DF, 26 de abril de 2017. 

 
 

  



 

 

2

 
 
 
ANDERSON FIORETI DE MENEZES   ____________________________________ 
Coordenador  
 
 
 
 
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO      ____________________________________ 
Membro 
 
 
 
 
MARIA LAIS DA CUNHA PEREIRA  ____________________________________ 
Membro 
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 

PARECER DA AUDITORIA INTERNA Nº 01/2017 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAU/BR DE 2016 

 

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 2016 

segundo as diretrizes estipuladas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

CAU/BR 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 8º, I, da Decisão Normativa TCU nº 154/2016, e contempla a 

síntese das avaliações e dos resultados que fundamentaram a opinião, levados em 

consideração, também, os posicionamentos da Assessoria de Planejamento, da 

Gerência de Orçamento e Finanças e da Assessoria Contábil do CAU/BR, bem como 

o relatório e parecer conclusivo da Auditoria Independente. 

 

 

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

2.1 Orçamento de 2016 aprovado – O CAU/BR teve seu orçamento e reprogramações 

aprovados por seu plenário, abaixo demonstrados e em conformidade aos respectivos 

registros contábeis. 

Em R$ 

 
Grupo 

Aprovado 
Res. CAU/BR 
nº 110/2015 

Reprogramado 
Res. CAU/BR nº 

114/2016 

Reprogramado 
Res. CAU/BR nº 

117/2016 

Reprogramado 
Res. CAU/BR nº 

118/2016 

40.247.466,00 41.507.150,00 42.007.150,00 41.049.763,00 

Receita Corrente 37.603.243,00 38.599.643,00 38.599.643,00 37.642.256,00 

Receita de Capital 2.644.223,00 2.907.507,00 3.407.507,00 3.407.507,00 

Despesa Corrente 36.227.859,00 37.487.543,00 37.987.543,00  36.858.466,00 

Despesa de Capital 4.019.607,00 4.019.607,00 4.019.607,00 4.191.297,00 
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2.2 Execução orçamentária 2016 – O orçamento do CAU/BR importou em R$ 

41.049.763,00, demonstrando a seguinte execução: 

Especificação Orçado Realizado 
%  de 

Execução 
% sobre 
o grupo 

RECEITA 41.049.763,00 36.567.518,05 1 100,0% 

Receita Corrente 37.642.256,00 36.566.199,64 97,1% 100,0% 

Cota Parte2 26.405.684,00 25.316.319,66 95,9% 69,2% 

Expedições de Carteiras 996.400,00 543.922,90 54,6% 1,5% 

Rendimentos Aplicações Financeiras 2.222.000,00 2.386.124,98 107,4% 6,5% 

Transferências Intragovernamentais (CAU/RJ)3 0,00 241.022,40 Não orçado 0,7% 

Restituições Postagem Carteiras e outras 250.512,00 311.110,35 124,2% 0,9% 

Ressarcimento de Compartilhamento CSC 7.767.660,00 7.767.699,35 100,0% 21,2% 

Receita de Capital 3.407.507,00 1.318,41 1 1 

Alienação de bens 0,00 1.318,41 Não orçado 0,0% 

Superávit Financeiro Exercício Anterior 3.407.507,00 1 1 1 

DESPESA 41.049.763,00 34.095.597,80 83,1% 100,0% 

Despesa Corrente 36.858.466,00 32.806.683,00 89,0% 96,2% 

Pessoal e Encargos 14.492.600,93 14.130.395,34 97,5% 41,4% 

Diárias a Empregados 456.470,81 390.944,04 85,6% 1,1% 

Material de Consumo 142.505,07 121.800,67 85,5% 0,4% 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 342.482,56 279.835,07 81,7% 0,8% 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 10.985.021,25 8.835.418,74 80,4% 25,9% 

Diárias a Conselheiros/Convidados 3.362.580,66 3.093.650,25 92,0% 9,1% 

Centro de Serviços Compartilhados - CSC 4.391.920,79 3.627.584,82 82,6% 10,6% 

Tarifas Bancárias 470.000,00 389.204,51 82,8% 1,1% 

Fundo de Apoio 949.327,00 949.327,00 100,0% 2,8% 

Convênios de Patrocínio 1.068.765,45 791.942,45 74,1% 2,3% 

Fundo de Reserva CSC 176.033,00 176.033,00 100,0% 0,5% 

Demais despesas correntes 20.758,48 20.547,11 99,0% 0,1% 

Despesa de Capital 4.191.297,00 1.288.914,80 30,8% 3,8% 

Bens Móveis 1.183.089,26 1.288.914,80 108,9% 3,8% 

Bens Imóveis 3.008.207,74 0,00 0,0% 0,0% 

Superávit orçamentário 2.471.920,25  

1 Superávit Financeiro Exercício Anterior – Tal recurso disponibilizado não se trata de 

receita, incorporando o grupo apenas para o equilíbrio orçamentário. 

2 Cota Parte – 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. 

 3 Transferências Intragovernamentais – Recebimento do CAU/RJ em 21/12/2016 referente 

ao termo nº 016/2016 pelo Convênio celebrado entre o conselho estadual e o CAU/BR com 
vistas à ampliação da divulgação da Campanha Nacional do Dia do Arquiteto e Urbanista 2016 
no Rio de Janeiro. O valor foi disponibilizado pelo CAU/RJ para produção, adesivagem e 
divulgação no veículo leve sobre trilhos (VLT) e no jornal O Globo. 
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2.2.1  Transposições orçamentárias – Em relação aos valores orçados, o CAU/BR realizou, a 

partir da última reprogramação aprovada em agosto de 2016, 201 transposições entre 

rubricas orçamentárias de despesas, com suplementações/reduções no montante de 

R$ 3.425.232,29, equivalente a 8,3% do orçamento reprogramado, demonstrando 

adequação dos parâmetros utilizados para a previsão das despesas. 

2.2.2 Ressarcimento de Compartilhamento CSC – R$ 7.767.699,35 – 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 21,2% da receita total do CAU/BR. 

2.2.3 Superávit Financeiro Exercício Anterior – R$ 3.407.507,00 – 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 2015 (§ 2º do artigo citado), o qual 

importava em R$ 12.831.367,78. 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. 

2.2.4 Despesas com pessoal e encargos – R$ 14.130.395,34 – Corresponderam a 41,4% 

da despesa total. Com relação ao cumprimento do item 3.5 das diretrizes 

orçamentárias estipuladas pelo CAU/BR para 2016, o referido montante, deduzidos os 

gastos com verbas indenizatórias de auxílios alimentação, transporte e saúde e/ou em 

rescisões trabalhistas (R$ 1.613.661,00), representou 34,5% da receita arrecadada, 

abaixo do limite de 55% previsto na diretriz. 

2.2.5 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica – R$ 8.835.418,74 – As despesas com 

serviços de terceiros prestados por pessoas jurídicas representaram 25,9% da 

despesa total destacando-se as seguintes rubricas: 

R$ 

Comunicação e divulgação 3.132.615,05 

Passagens a conselheiros/convidados/empregados 1.931.740,53 

Eventos 767.988,67 

Manutenção de sistemas informatizados 388.207,39 

Outras consultorias 374.324,57 

Apoio administrativo e operacional 372.561,96 

Carteiras profissionais 360.800,30 

Auditoria externa 269.930,00 
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Consultoria contábil 210.108,00 

Seleção e treinamento de pessoal 181.071,43 

Telecomunicações 177.137,12 

Correios 123.388,47 

Locação de máquinas e equipamentos 93.648,00 

Manutenção e conservação de bens 65.709,78 

Serviços gráficos 91.003,26 

Energia elétrica 61.783,81 

Taxas condominiais 61.177,01 

Outras despesas 52.069,99 

Serviços de tradução 31.036,99 

Demais serviços pessoa jurídica1 89.116,41 

Total 8.835.418,74 

1 Demais serviços pessoa jurídica – Demais rubricas do grupo que, tomadas individualmente, 

são pouco representativas em relação ao montante dos serviços de terceiros. 

2.2.6 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 2016 pelo 

CAU/BR representou 2,8% da despesa total. 

3.3 Execução orçamentária comparativa – Levando-se em consideração as principais 

naturezas de receita e de despesa, o CAU/BR apresentou o seguinte desempenho 

nos últimos quatro exercícios: 

Em R$ 

Especificação 2013 2014 2015 2016 

RECEITA 22.841.597,06 28.553.501,01 32.963.025,97 36.567.518,05 

Receita Corrente 22.841.597,06 28.553.501,01 32.963.025,97 36.566.199,64 

Cota Parte2 18.737.458,37 21.864.529,17 23.911.975,05 25.316.319,66 

Expedições de Carteiras 632.403,62 644.794,26 576.687,46 543.922,90 

Rendimentos Aplicações Financeiras 1.487.300,92 1.619.362,16 2.090.605,98 2.386.124,98 

Transferências Intragovernamentais (CAU/RJ)3 0,00 0,00 0,00 241.022,40 

Restituições Postagem Carteiras e outras 79.298,62 232.064,45 164.439,16 311.110,35 

Ressarcimento de Compartilhamento CSC 1.905.135,53 4.192.750,97 6.219.318,32 7.767.699,35 

Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 1.318,41 

Alienação de bens 0,00 0,00 0,00 1.318,41 

DESPESA 21.012.631,12 29.193.270,03 32.119.365,50 34.095.597,80 

Despesa Corrente 20.472.041,22 27.338.512,94 30.030.188,13 32.806.683,00 

Pessoal e Encargos 8.253.735,24 10.864.406,51 12.223.007,13 14.130.395,34 

Diárias a Empregados 115.787,68 416.532,24 373.738,62 390.944,04 

Material de Consumo 59.173,87 96.672,96 79.704,36 121.800,67 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 209.254,48 51.074,09 212.312,94 279.835,07 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 6.294.529,88 8.064.599,36 8.391.969,39 8.835.418,74 
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Especificação 2013 2014 2015 2016 

Diárias a Conselheiros/Convidados 2.119.224,20 2.747.122,57 2.777.983,87 3.093.650,25 

Centro de Serviços Compartilhados – CSC 1.813.202,16 2.519.252,94 3.395.635,48 3.627.584,82 

Tarifas Bancárias 528.999,68 587.567,23 455.738,81 389.204,51 

Fundo de Apoio 610.484,03 819.292,00 904.338,00 949.327,00 

Convênios de Patrocínio 467.650,00 1.171.993,04 1.069.492,00 791.942,45 

Fundo de Reserva CSC 0,00 0,00 128.150,50 176.033,00 

Demais despesas correntes 0,00 0,00 18.117,03 20.547,11 

Despesa de Capital 540.589,90 1.854.757,09 2.089.177,37 1.288.914,80 

Bens Móveis 540.589,90 1.854.757,09 2.089.177,37 1.288.914,80 

Superávit 1.828.965,94 (639.769,02) 843.660,47 2.471.920,25 

3.3.1 Gráfico: Resultados orçamentários comparados 2013 – 2016 

3.4 Resultados financeiro e patrimonial (comparativos) – Levando-se em consideração 

os grupos de contas, o CAU/BR apresentou a seguinte estatística nos últimos quatro 

exercícios: 

Em R$ 

Especificação 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

ATIVO 21.232.102,95 21.928.952,58 25.219.600,47 29.539.014,18 

Ativo Circulante 18.699.814,76 18.641.670,12 15.405.636,71 18.745.329,13 

 Disponível 18.589.038,88 16.430.459,04 15.322.243,26 18.587.113,53 

 Realizável 110.775,88 2.190.261,63 51.995,65 101.310,83 

 Estoque almoxarifado 0,00 20.949,45 31.397,80 56.904,77 

Ativo Não-Circulante 2.532.288,19 3.287.282,46 9.813.963,76 10.793.685,05 

 Créditos a Longo Prazo (CREAs) 0,00 0,00 5.382.415,76 5.382.415,76 

 Bens Móveis (depreciado) 2.532.288,19 985.338,35 1.799.771,97 1.760.523,34 

 Bens Intangíveis (softwares – amortizado) 0,00 2.301.944,11 2.631.776,03 3.650.745,95 

PASSIVO 21.232.102,95 21.928.952,58 25.219.600,47 29.539.014,18 

Passivo Circulante 4.132.471,65 4.818.471,35 2.574.268,93 3.252.974,91 

 Fornecedores 1.278.877,34 2.800.312,86 253.529,08 739.990,88 

 Fundo de Apoio aos CAU/UF 1.988.298,57 1.151.077,09 1.277.140,54 1.687.427,76 

 Provisões Trabalhistas (Férias) 654.425,34 788.802,94 957.087,27 813.165,71 

 Demais obrigações 210.870,40 78.278,46 86.512,04 12.390,56 

Passivo Não-Circulante 0,00 0,00 1.124.055,08 1.297.684,75 

 Provisões para Contingências 0,00 0,00 1.124.055,08 1.297.684,75 

Patrimônio Líquido 17.099.631,30 17.110.481,23 21.521.276,46 24.988.354,52 

 Resultados Acumulados 17.099.631,30 17.110.481,23 21.521.276,46 24.988.354,52 

-5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

2013 2014 2015 2016

Receita

Despesa

Resultado



 

 

6 

 
Especificação 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Superávit Financeiro1 

Disponível menos 
Passivo Circulante 

14.456.567,23 11.611.987,69 12.747.974,33 15.334.138,62 

Superávit/Déficit Patrimonial 
Aumento ou diminuição do Patrimônio Líquido 
em relação ao exercício anterior 

(4.113.454,67) 10.849,93 4.410.795,23 3.467.078,06 

1 Superávit Financeiro (critério conservador) – Em que pese a legislação conceitua tal superávit como 

resultante da diferença entre o Ativo e Passivo Circulantes, demonstra-se acima sob critério 
conservador, pela diferença entre a Disponibilidade e o Passivo Circulante, visto que os créditos 
realizáveis que compõem o Ativo Circulante não têm prazo certo de realização. 

 

3.4.1 Gráfico: Resultados financeiros e patrimoniais comparados 2013 – 2016 

3.4.2 Análise destacada de saldos financeiros e patrimoniais em 31/12/2016 

3.4.2.1 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): 

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 
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3.4.2.2 Passivo Não-Circulante – Provisões a Longo Prazo – R$ 1.297.684,75 – 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. 

 

4. 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 2016, com as devidas ressalvas quanto ao não atingimento dos limites mínimos em 

atendimento e capacitação. Da síntese constante do referido parecer, destaca-se: 

a) Iniciativas estratégicas – efetividade ................. 89,6% 

b) Aplicação dos recursos previstos ...................... 83,1% 

4.1 Limites de aplicação dos recursos estratégicos 

 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor Executado  

(R$)              

  % de  

Execução 

 Valor                   9.447.094                    8.361.904                        88,5 

 %  40,2% 37,3%                         (2,9)

 Valor                   2.606.019                    1.818.999                        69,8 

 %  11,1% 8,1%                         (3,0)

 Valor                   2.502.220                    3.087.684                      123,4 

 %  10,7% 13,8%                           3,1 

 Valor                      150.000                                    -                               -   

 %  0,6% 0,0%                         (0,6)

 Valor                   4.157.119                    4.548.664                      109,4 

 %  17,7% 20,3%                           2,6 

 Valor                                  -                                      -                               -   

 %  0,0% 0,0%                             -   

Comunicação (mínimo de 3% 

do total da RAL)                                                                                             

Patrocínio (máximo de 5% do 

total da RAL)                                                                                     

Três Objetivos Estratégicos  

(mínimo de 6 % do total da 

RAL)                         

Reserva de Contingência   (igual 

a 2 % do total da RAL)              

BA
SE

 D
E C

ÁL
CU

LO
 

 LIMITES 

Fiscalização (mínimo de 20 % 

do total da RAL)                                                                             

Atendimento  (mínimo de 10 % 

do total da RAL)
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 Valor Aprovado 

(R$) 

 Valor 

Executado  (R$)              

  % de  

Execução 

 Valor               12.902.642           12.516.734                       97,0 

 %  34,3% 34,5%                         0,3 

 Valor                     236.094                 182.895                       77,5 

 %  2,0% 1,3% -                       0,7 

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não 

considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor total das respectivas 

folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)                  

 
 

5. POSICIONAMENTO DA ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR 

A empresa contratada pelo CAU/BR, responsável pela assessoria e análise contábeis 

junto aos CAU/UF, ATA Contabilidade e Auditoria, concluiu: “Tendo em vista que não 

constatamos nenhuma impropriedade, no balancete do mês de dezembro de 2016, 

informamos que o mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de 

Finanças e pelo Plenário do CAU BR, após a realização do processo de auditoria 

externa”.  

 

6. AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE) 

As contas do CAU/BR relativas ao exercício de 2016 foram auditadas pela empresa 

contratada, BDO RCS Auditores Independentes, responsável por expressar opinião 

sobre as demonstrações contábeis do CAU/BR, conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. 

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, sem ressalva. 

 

7. PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA CAU/BR 

Em análise à formalização do processo de Prestação de Contas/Relatório de Gestão 

TCU pelo CAU/BR, aos aspectos de gestão demonstrados, posicionamentos das 

assessorias e instâncias deliberativas pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria 

Independente, formamos opinião pela regularidade do referido processo. 

Brasília/DF, 18 de abril de 2017. 

 
 
 
 

Chefe da Auditoria – CAU/BR 



Relatório de auditor independente - Anexo
do tópico 12.1
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR 
 
 
Demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
 
Balanços patrimoniais 
 
Balanços financeiros 
 
Balanços orçamentários 
 
Demonstrações das variações patrimoniais 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Ao Conselho Federal e ao Conselho Diretor 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 
Brasília – DF 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 
CAU/BR (“Entidade” ou “Conselho”), que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e 
orçamentário em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações das variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 
operações, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Ênfase 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à 
estrutura conceitual básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral 
pelas Entidades do Setor Público. A referida norma deverá nortear toda a contabilidade pública no 
Brasil, em convergência as internacionalmente aceitas, incluindo os principais conceitos que 
orientam a seleção das bases de mensuração de ativos e passivos das Entidades do Setor Público. Os 
efeitos decorrentes dessa normatização devem ser aplicados às demonstrações contábeis a partir de 
1º de janeiro de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
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Outros assuntos 

 
Saldos correspondentes comparativos 
 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentadas para fins 
de comparação, foram anteriormente auditados por nós, o qual emitimos relatório de auditoria, em 
XX de abril de 2016, com modificação na opinião em relação aos seguintes assuntos: i) 
reconhecimento contábil de ativos e passivos contingentes; ii) critérios adotados para o 
reconhecimento contábil das receitas com contribuições sociais; e iii) ausência de divulgação de 
determinadas informações às demonstrações contábeis. Entretanto, conforme mencionado na seção 
“Ênfase”, o CFC publicou a NBC TSP – Estrutura Conceitual e os efeitos devem ser aplicados pela 
administração do CAU/BR a partir de 1º de janeiro de 2017. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades 
do Setor Público (NBCASP), assim como pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente, se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  

 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais; 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;  

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 

levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 

as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 

 
Brasília-DF, 31 de março de 2017. 

 

 

 
 
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – DF 

 
 
 
Alfredo Ferreira Marques Filho      
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S - DF 
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