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2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
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2.1 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
 

Missão institucional
Definida no Planejamento Estratégico 2023, a missão do CAU/BR consiste em “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos” com a
visão de futuro de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo”.

Objetivos estratégicos
O CAU/BR projetou uma receita de arrecadação líquida no total de R$ 28,9 milhões com as seguintes destinações estratégicas dimensionadas:

Fiscalização: 25,3%, ou R$ 7,3 milhões;❍

Atendimento: 27,6% ou R$ 8 milhões;❍

Comunicação: 9,4% ou R$ 2,7 milhões.❍

No tocante aos limites de aplicações em Pessoal (salários e encargos), considerando que estão sendo destinados recursos no montante de R$
15,9 milhões (excetuando os valores destinados a benefícios concedidos), o índice situa-se em 34,3% das receitas correntes (R$ 46,3 milhões).

Para a Capacitação são destinados 2% ou R$ 361,9 mil, considerando que o total da folha de pagamentos monta em R$ 18 milhões.

Prioridades da gestão
Com aporte de 15,4% ou R$ 4,5 milhões:

Influenciar as diretrizes de ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada;❍

Assegurar a eficácia na relacionamento e comunicação com a sociedade;❍

Promover o exercício ético e qualificado da profissão.❍

Com aporte de 2% ou R$ 588 mil:
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Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo❍

Principais resultados da gestão
Na prioridade: "Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada":
Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR)

Regulamentação quanto ao registro profissional – a partir de proposta a ser encaminhada pela comissão temporária de registro;❍

Análise e deliberação de registro de diplomados no exterior;❍

Cadastro e monitoramento da oferta de cursos;❍

Análise complementar de regularidade de oferta de cursos;❍

Instrução de denúncias e interlocução com o Ministério da Educação quanto à regularidade de oferta de cursos;❍

Relacionamento com as CEF e IES, através da conselheira representante das IES;❍

Subsídio a CEP quanto a questionamentos relativos à atribuição profissional;❍

Acompanhamento na discussão de temas relacionados ao Ensino de Arquitetura e Urbanismo, como as Diretrizes Curriculares
Nacionais, o Ensino a Distância e o Fórum de Ensino dos Conselhos Profissionais;

❍

Auxílio e capacitação das CEF-UF.❍

Na prioridade: "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade":
Ouvidoria CAU/BR

1.674 atendimentos via Canal da Ouvidoria;❍

306 atendimentos por e-mail;❍

16 atendimentos no e-SIC;❍

10 atendimentos no site do “Reclame Aqui” devido a demandas pendentes no site até então foram realizadas;❍

Porcentagem de atendimentos concluídos (respondidos) em relação ao total de atendimentos recebidos aumentou de 98% (2017)
para 100% (2018).

❍

Na prioridade: "Promover o exercício ético e qualificado da profissão":
Análise e julgamento de 28 processos ético-disciplinares, em grau de recurso;❍
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Promoção de 3 seminários com pauta básica relacionada aos temas: Ética na atuação do arquiteto e urbanista; utilização da perícia
técnica na condução dos processos ético-disciplinares; Plágio e Direito Autoral na prática profissional da Arquitetura e Urbanismo;
revisão da Resolução CAU/BR nº 143/2017, que dispõe sobre normas para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos
CAU/UF e do CAU/BR;

❍

Na prioridade: "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo":
Comissão de Política Profissional (CPP - CAU/BR)

Reuniões técnicas desenvolvidas com instituições como Caixa Econômica Federal - CEF, Confederação Nacional dos Municípios –
CNM e o extinto Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Habitação, objetivando viabilizar a efetividade da Lei
11.888/2008, Lei de ATHIS, no estado brasileiro, viabilizando o crédito e a sensibilização das prefeituras e do governo federal;

❍

Reuniões Técnicas com a ABRAMAT – Associação Brasileira de Fabricantes de Materiais de Construção Civil, Intercement,
Artemísia e entidades de arquitetura e urbanismo onde foram estabelecidas parcerias técnicas para o desenvolvimento da missão do
CAU/BR: “Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos”;

❍

Parecria em projetos como: Programa Vivenda, Inova Urbis, Ong Soluções Urbanas, Ong TETO, Habitat para a Humanidade,
Moradigna e outros;

❍

Em parceria com a Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados, foi realizado o lançamento da cartilha
“ATHIS-Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social”, produzida em coedição com o CAU/SC. O evento foi realizado no
Salão Nobre da Câmara dos Deputados em dezembro;

❍

Lançamento, em parceria com a Assessoria de Comunicação (CAU/BR), na edição especial da “Revista Projeto” dedicada ao tema
Habitação Social, com reportagens, entrevistas e projetos realizados em todo o país, evento realizado no Seminário “Assistência
Técnica Para Habitações de Interesse Social: 10 ANOS DA LEI 11.888”, em conjunto com o CONFEA e com apoio da CAIXA e do
Ministério das Cidades;

❍

I Seminário Conjunto de ATHIS, em Brasília, com a presença de gestores do programa governamental “Cartão Reforma’, que
promove melhorias habitacionais para famílias de baixa renda. O evento contou com a parceria do CAU/BR e do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia – CONFEA;

❍

A Caixa Econômica Federal – CEF, atendendo a parte das solicitações da CPP-CAU/BR, incluiu no Programa CONSTRUCARD a
possibilidade de pagamento de mão-de-obra às empresas de Arquitetura e, ainda, comprometeu-se em estudar soluções para

❍
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promover o Microcrédito às famílias de baixa renda para melhorias habitacionais;
A Artemísia, pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil, convidou o CAU/BR para apoiar o
Projeto LAB HABITAÇÃO, exclusivo para start ups de impacto social com enfoque em habitação de baixa renda. O projeto em 2018
teve 375 inscritos, 15 “acelerados” e 04 contratados pelos patrocinadores do programa (Gerdau, Vedacit, Eternit e Tigre);

❍

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos no montante de R$ 3,4 milhões, correspondendo a 99,3% do
total previsto para o seu alcance.

❍

Desafios e perspectivas
Em 2019, no foco estratégico de levar a arquitetura e urbanismo para todos os segmentos da sociedade brasileira, das prioridades de
atuação do Conselho, o incremento à atuação da profissão junto às classes menos favorecidas, é uma delas.
Essas ações, visando ao alcance da Missão do Conselho “Arquitetura e Urbanismo para 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 e empresas projetados para 2019;

❍

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 estratégicosselecionados 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.

❍
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3. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
3.0 - Introdução
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3.0 - INTRODUÇÃO
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3.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
 

Mensagem clara sobre missão e visão
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. 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.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) se consolida em 2018 como um Conselho estruturado em todas as unidades da
federação e no Distrito Federal, resgatando o passivo existente na organização da profissão e aprimorando normas que objetivam preservar,
promover e fortalecer a Arquitetura e o Urbanismo no Brasil. Ao mesmo tempo, olhando e se estruturando para os desafios do futuro.
O Planejamento Estratégico CAU 2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho com excelência organizacional, transparente, inovador e
financeiramente sustentável, para servir à Sociedade, assegurando eficácia no atendimento aos 166.194 profissionais e às 23.928 empresas do
setor,  compromissado com a qualidade e a modernidade.
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. 
 
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:
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Ética e transparência;
Excelência organizacional;
Comprometimento com a inovação;
Unicidade e integração;
Democratização da informação e conhecimento;
Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

Ambiente externo
Os fatores externos ao CAU/BR que influenciam no cumprimento de sua missão e da obtenção da visão de futuro:
Oportunidades:
-  Nova dinâmica econômica e social do país;
-  Novas Tecnologias;
-  Maior inserção regional e global do país;
- Reorganização espacial do país; e 
- 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"; e
- Baixa inserção do arquiteto na esfera pública.

Modelo de negócios
O Business Model Canvas é a ferramenta de gestão estratégica utilizada pelo CAU e que ilustra todas as estruturas organizacionais em
formato de nove tópicos definido na figura anexa. 
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ANEXO - modelo de negócio BR.pdf - Vide anexo do tópico 3.1 no final da seção
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3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 

ANEXO - Organograma vigente 2018 - Vide anexo do tópico 3.2 no final da seção
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Anexo do tópico 3.1
MODELO DE NEGÓCIO BR.PDF
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MODELO DE NEGÓCIO DO CAU/BR

MODELO DE NEGÓCIO - CAU/BR

Parceiros Estratégicos e Fornecedores Atividades Chave Proposta de valor/Produtos e Serviços Relacionamento com o público alvo Público alvo

• A Sociedade

• Órgãos públicos nas três esferas de governo

• Instituições de ensino e pesquisa

• Arquitetos e urbanistas

• Entidades de classe

• Empresas de projetos e construção

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do 

conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e 

processos

• Gestão do relacionamento

• Comunicação

• Atendimento

• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros presenciais 

(palestras, feiras e mostras especializadas, 

seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros)

• Normatização da profissão

• Consultoria/ orientações

• Treinamento/cursos de capacitação

• Convênios ( implantação e funcionamento 

de escritórios modelo, projetos e pesquisas)

• Plano de Comunicação

• Ética e transparência

• Excelência organizacional

• Comprometimento com a inovação

• Unicidade e integração

• Democratização da informação e conhecimento

• Interlocução da arquitetura  e urbanismo na 

sociedade

Básicos/ Essenciais (Próximos 02 Anos)

• Acervação

• Registro e certificação

• Fiscalização

• Informação e cominação para arquitetura e 

sociedade

• Articulação para integração de políticas pública

• Normatização da atividade profissional

• Convênios e patrocínio

Novos para o futuro (05 À 10 Anos)

• Capacitação Continuada

• Produção e difusão do conhecimento

• Fomento para a pesquisa aplicada 

• Valorização das boas práticas/ premiações 

frente a sociedade

• Call center

• Redes sociais – Fóruns de debate

• Mídias (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 

subliminar

• Portal do CAU

• SICCAU (Considerando apenas como canal de entrega)

• Atendimento presencial do CAU/BR / Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)

• Ouvidoria

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshop. Congressos, 

conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 

instituições de ensino, certificadoras, descontos para 

ingressos de eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para monstra quem são os arquitetos das 

obras

• Relações de prestação de serviços

• Relações políticas e institucionais

• Relações de fiscalização

• Relações de formação profissional e 

pesquisa

• Relações de captação de recursos

• Relações associativas

• Relações culturais e científicas

• Público infanto-juvenil

• Sociedade

Recursos Chave Canal de entrega dos serviços

Capital humano

• Conselheiros BR

• Colaboradores do CAU/BR

• Funcionários, contratados, conveniados

Infraestrutura Física

• Sede (em projeto)

Tecnologia

• Siccau      

• CRM (Customer Relationship 

Management)

• Inteligência geográfica

• SGI

• Portal      

• Implanta

On line

• Siccau

• Portal on line

Presencial

• Sedes regionais (físicas/ funcionários)

• Pontos móveis/ provisórios de atendimento (fiscais/ 

funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados ou compartilhados 

com os parceiros: Instituições de ensino, prefeituras 

municipais

• Publicidade

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Imprensa

Estrutura de custo Fontes de Receitas

• Sistema de informação: Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervos, registro e certificação); 

Data center

• Capital humano

• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros)

• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes)

• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de 

conhecimento, patrocínio e convênios

• Desenvolvimento/ precificação de produtos e serviços

• Comunicação e marketing

• Capacitação continuada – reciclagem profissional

• Reuniões plenárias e de comissões para normatização da atividade profissional

• Anuidades

• Emissão de RRT e certidões

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas)

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, etc.)

• Locação e serviço de TI

• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU
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Anexo do tópico 3.2
ORGANOGRAMA VIGENTE 2018
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DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPOBR Nº 0073-09/2017 

Anexo III 

Organograma do CAU/BR 
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COORDENADORIA
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GERÊNCIA EXECUTIVA
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EVENTOS E
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OUVIDORIA
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.
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SUPERVISÃO
ADMINISTRATIVA

GESTÃO
DOCUMENTAL

APOIO
ADMINISTRATIVO

SUPERVISÃO
SERVIÇOS GERAIS

CONSELHO DIRETOR
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
4.0 - Introdução

4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados

4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada

4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

4.6 - Canais de acesso do cidadão

4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
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4.0 - INTRODUÇÃO
 

Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, durante o exercício
de 2018, cujo detalhamento das estratégias de atuação adotadas, das atividades desenvolvidas e dos resultados atingidos está
consubstanciado em seu Plano de Ação do Exercício 2018.
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4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS
 

Dirigente: JOSELIA DA SILVA ALVES

CPF: 781.575.797-91

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A12782-5

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado do Acre

Dirigente: ALFREDO RENATO PENA BRANA

CPF: 133.381.292-20

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A71016-4

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 Processo de escolha de 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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Acre

Dirigente: JOSEMEE GOMES DE LIMA

CPF: 298.897.154-49

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado de Alagoas

Dirigente: TÂNIA MARIA MARINHO GUSMÃO

CPF: 164.654.584-20

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A8481-6
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal suplente pelo Estado de Alagoas

Dirigente: HUMBERTO MAURO ANDRADE CRUZ

CPF: 140.077.462-49

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A20988-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Amapá

Dirigente: LEONARDO DE JESUS DOS SANTOS BELTRÃO
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CPF: 889.414.002-44

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A73666-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Amapá

Dirigente: CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

CPF: 335.546.172-53

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Amazonas

Dirigente: WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE

CPF: 611.836.952-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A38939-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Amazonas

Dirigente: GUIVALDO D´ALEXANDRIA BAPTISTA

CPF: 065.864.065-87

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: A2592-5

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado da Bahia

Dirigente: ANTONIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES

CPF: 024.569.743-87

Cargo: Presidente do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselho Federal pelo Estado do Ceará

Dirigente: HENRIQUE ALVES DA SILVA

CPF: 618.843.403-34

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A138470-8
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Ceará

Dirigente: RAUL WANDERLEY GRADIM

CPF: 796.473.328-15

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A5892-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Distrito Federal

Dirigente: LUIS FERNANDO ZEFERINO
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CPF: 610.564.991-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A28266-9

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Distrito Federal

Dirigente: EDUARDO PASQUINELLI ROCIO

CPF: 968.208.107-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Espírito Santo

Dirigente: EDEZIO CALDEIRA FILHO

CPF: 003.737.647-07

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A20124-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Espírito Santo

Dirigente: MARIA ELIANA JUBE RIBEIRO

CPF: 315.958.121-72

Cargo: Diretor

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado de Goiás

Dirigente: MARCIA GUERRANTE TAVARES

CPF: 270.543.651-00

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A11831-1

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal suplente pelo Estado de Goiás

Dirigente: EMERSON DO NASCIMENTO FRAGA

CPF: 530.097.203-78

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A59767-8
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Maranhão

Dirigente: LOURIVAL JOSE COELHO NETO

CPF: 011.035.153-30

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A83465-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Maranhão

Dirigente: WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE
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CPF: 236.658.901-87

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A104427-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Mato Grosso

Dirigente: LUCIANO NAREZI DE BRITO

CPF: 111.244.528-50

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Mato Grosso

Dirigente: OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

CPF: 081.788.101-82

Cargo: Diretor

Registro Profissional: A4874-7

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul

Dirigente: FABIO LUIS DA SILVA

CPF: 556.066.010-87

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A27001-6

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Mato Grosso do Sul

Dirigente: JOSÉ ANTONIO ASSIS DE GODOY

CPF: 001.259.568-35

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Minas Gerais

Dirigente: EDUARDO FAJARDO SOARES

CPF: 253.542.486-04

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A6666-4

38



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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Minas Gerais

Dirigente: JULIANO PAMPLONA XIMENES PONTE

CPF: 585.224.762-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A29176-5

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Pará

Dirigente: ALICE DA SILVA RODRIGUES ROSAS
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CPF: 236.083.662-53

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A18471-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal suplente pelo Estado do Pará

Dirigente: HÉLIO CAVALCANTI DA COSTA LIMA

CPF: 070.640.554-49

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado da Paraíba

Dirigente: CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE

CPF: 839.724.044-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A25125-9

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal suplente pelo Estado da Paraíba

Dirigente: JEFERSON DANTAS NAVOLAR

CPF: 275.441.179-87

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A8657-6

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Paraná

Dirigente: MILTON CARLOS ZANELATTO GONÇALVES

CPF: 023.850.259-73

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A52736-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Paraná

Dirigente: ROBERTO SALOMÃO DO AMARAL E MELO

CPF: 487.364.224-87

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A15799-6
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Pernambuco

Dirigente: DIEGO LINS NOVAES FERRAZ

CPF: 034.987.134-50

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A88735-8

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Pernambuco

Dirigente: JOSÉ GERARDO DA FONSECA SOARES
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CPF: 305.279.293-87

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A80565-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Piauí

Dirigente: FABRÍCIO ESCÓRCIO BENEVIDES

CPF: 707.720.103-15

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A32973-8

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

44



Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Piauí

Dirigente: CARLOS FERNANDO DE SOUZA LEAO ANDRADE

CPF: 380.438.667-91

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A2751-0

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Rio de Janeiro

Dirigente: WASHINGTON MENEZES FAJARDO

CPF: 163.086.418-80

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A26482-2

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Rio de Janeiro

Dirigente: PATRICIA SILVA LUZ MACEDO

CPF: 390.100.824-15

Cargo: Vice-Presidente

Registro Profissional: 27515-8

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte

Dirigente: JOSE JEFFERSON DE SOUSA

CPF: 200.617.494-00

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A15897-6
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Rio Grande do Norte

Dirigente: EDNEZER RODRIGUES FLORES

CPF: 439.057.650-04

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A17552-8

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Rio Grande do Sul

Dirigente: ROSEANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
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CPF: 714.549.344-68

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado de Rondônia

Dirigente: TIAGO ROBERTO GADELHA

CPF: 869.194.232-00

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A71143-8

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Rondônia

Dirigente: NIKSON DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 991.914.901-20

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A50652-4

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Roraima

Dirigente: RICARDO MARTINS DA FONSECA

CPF: 564.607.759-15

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Santa Catarina

Dirigente: GIOVANI BONETTI

CPF: 523.302.819-00

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A17354-1

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Santa Catarina

Dirigente: NADIA SOMEKH

CPF: 875.188.568-91

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A2482-1
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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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelo Estado de São Paulo

Dirigente: HELENA APARECIDA AYOUB SILVA

CPF: 013.050.868-30

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A4778-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheir a Federal suplente pelo Estado de São Paulo

Dirigente: FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA
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CPF: 678.226.904-00

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado de Sergipe

Dirigente: JOSÉ QUEIROZ DA COSTA FILHO

CPF: 201.736.015-53

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A11680-7

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado de Sergipe

Dirigente: MATOZALEM SOUSA SANTANA

CPF: 010.945.621-14

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A73882-4

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal pelo Estado do Tocantins

Dirigente: CARLOS EDUARDO CAVALHEIRO GONÇALVES

CPF: 026.044.729-37

Cargo: Conselheiro Federal do CAU/BR

Registro Profissional: A35184-9

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.
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Ato de designação: Termo de Posse

Data do Ato de designação: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro Federal suplente pelo Estado do Tocantins

Dirigente: ANDREA LÚCIA VILELLA ARRUDA

CPF: 436.898.176-68

Cargo: Diretor

Registro Profissional: A16123-3

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: 15/12/2017

Data inicial do mandato: 01/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheira Federal pelas Instituições de Ensino Superior

54



  

4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
 

A Auditoria Interna é a unidade organizacional de assessoramento vinculada  à Presidência 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 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 2018, com base em exames da formalização processual  e dos dados de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial obtidos das demonstrações contábeis das Unidades.
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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4.3 - INFORMAÇÕES DA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA
 

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 06/09/2018 VALOR DO CONTRATO R$254.650,36

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 2018, 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 quarto termo aditivo contratual assinado com a licitante em 06/09/2018 teve vigência contratual alterada, visando à adequação às
necessidades da Administração, dentro dos limites legais da Lei nº 8.666/93.
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4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
 

Não ocorreu ilícito administrativo no âmbito do CAU/BR.
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4.5 -  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO
ERÁRIO
 

Não ocorreu fato que tenha causado dano ao erário do CAU/BR.
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4.6 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
 

Introdução
Em seus sete 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 166.194 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
A Central de Teleatendimento Qualificado (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  chat(caubr.gov.br/atendimento)  e  o  e-mail
(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 Porto Alegre (RS), o serviço é realizado por uma equipe tecnicamente
capacitada. São dezesseis profissionais, sendo doze exclusivamente de atendimento inicial e quatro 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 analista de base e qualidade, que atua principalmente na construção e atualização da base de conhecimento dos
operadores e no monitoramento da qualidade do atendimento. 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 identificar o problema apresentado de forma ágil  e, na maioria dos casos, solucionar a situação relatada no momento do
atendimento. Caso a questão não seja resolvida 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
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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.

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

1869 2085 515 42 75230

Canais de Acesso
Tipo de Canal Assessoria de Comunicação Integrada

Portaria de criação: Deliberação Plenária do CAU/BR nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de 09/10/2014

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

Horário de funcionamento: 24 

Descrição:

A  A s s e s s o r i a  d e  C o m u n i c a ç ã o  I n t e g r a d a  d o  C A U / B R  é
r e s p o n s á v e l  p e l o  a t e n d i m e n t o  a  j o r n a l i s t a s  e  v e í c u l o s  d e
c o m u n i c a ç ã o  q u e  t ê m  i n t e r e s s e  e m  e n t r e v i s t a s ,  d a d o s  e
i n f o r m a ç õ e s  d o  C o n s e l h o .  O  a t e n d i m e n t o  é  f e i t o  p o r  m e i o  d o s
c o n t a t o s  d i s p o n í v e i s  n a  p á g i n a  c a u b r . g o v . b r / i m p r e n s a .  N o s
c a s o s  e m  q u e  a s  d e m a n d a s  e s t e j a m  r e l a c i o n a d a s  à s  á r e a s
d e  a t u a ç ã o  d o  C A U  n o s  e s t a d o s  ( o u  n o  D F ) ,  a  d e m a n d a  é
e n c a m i n h a d a  a o s  p r o f i s s i o n a i s  d a  u n i d a d e  d a  f e d e r a ç ã o
r e s p o n s á v e l .  A l é m  d o  a t e n d i m e n t o  à  i m p r e n s a ,  o  C o n s e l h o
d i s p o n i b i l i z a  a  q u a l q u e r  i n t e r e s s a d o ,  e m  s e u s  s i t e s  o f i c i a i s
( c a u b r . g o v . b r  o u  c a u u f . g o v . b r  –  s u b s t i t u i n d o  o  U F  p e l a  s i g l a ) ,
t e x t o s ,  v í d e o s ,  á u d i o s ,  f o t o g r a f i a s  e  c o n t e ú d o s  d i v e r s o s
sobre a atuação do CAU e sobre assuntos relacionados a Arquitetura e Urbanismo.

Tipo de Canal Carta de Serviços ao Cidadão
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Portaria de criação: Decreto nº 9.094, de 17/07/2017

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

Horário de funcionamento: 24

Descrição:

S e r v i ç o s  d i s p o n i b i l i z a d o s  p e l o  C o n s e l h o  e  q u a i s  a s  f o r m a s  d e
a c e s s o ,  d o c u m e n t a ç ã o  e x i g i d a  e  c o m p r o m i s s o s  p a r a  o
atendimento que são adotados pela instituição pública, tendo  como  premissas   o  foco  no
cidadão,  a  qual idade  no  atendimento  e  transparência  da  informação.  Nela,  a
s o c i e d a d e  t e m  a c e s s o  a  i n f o r m a ç õ e s  d e t a l h a d a s  s o b r e  o s
c a n a i s  d e  c o m u n i c a ç ã o  e  o s  p a d r õ e s  d e  a t e n d i m e n t o  d a
a u t a r q u i a ,  p a r a  q u e  a l c a n c e  a  p l e n i t u d e  d o s  s e u s  d i r e i t o s  e
d e v e r e s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a  a t i v i d a d e s  d e  A r q u i t e t u r a  e
U r b a n i s m o  e m  t e r r i t ó r i o  n a c i o n a l ,  s e j a  e n q u a n t o  p r o f i s s i o n a l ,
c o n t r a t a n t e  o u  c i d a d ã o  i n t e r e s s a d o .  A  C a r t a  d e  S e r v i ç o s  a o
C i d a d ã o  d o  C A U  e s t á  e s t r u t u r a d a  e m  d e z  c a p í t u l o s ,  a l é m
d e s t a  a p r e s e n t a ç ã o .  N o s  n o v e  p r i m e i r o s ,  e s t ã o  e l e n c a d o s  e m
c a t e g o r i a s  o s  q u a r e n t a  p r i n c i p a i s  s e r v i ç o s  o f e r e c i d o s  p e l o
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
q u a l q u e r  m e m b r o  d a  s o c i e d a d e  q u e  e v e n t u a l m e n t e  v e n h a
r e q u e r e r  u m  d o s  s e r v i ç o s  p r e s t a d o s  p e l o  C o n s e l h o .  N e l e
e s t ã o  a i n d a  l i s t a d o s  o s  e n d e r e ç o s  d a s  s e d e s  d o s  C A U / U F  e
d o  C A U / B R ,  b e m  c o m o  s e u s  r e s p e c t i v o s  n ú m e r o s  d e  t e l e f o n e
e  h o r á r i o s  d e  a t e n d i m e n t o  a o  p ú b l i c o .  A  C a r t a  d e  S e r v i ç o s  a o
C i d a d ã o  d o  C A U  f o i  d e s e n v o l v i d a  p e l a s  e q u i p e s  d o  C A U / B R
e do Centro de Serviços Compartilhados do CAU, com apoio do  Programa  Nacional  de  Gestão
 P ú b l i c a   e  D e s b u r o c r a t i z a ç ã o  ( G e s p ú b l i c a ) .  C o m  a  a m p l a  d i v u l g a ç ã o
d e s t e  c o n t e ú d o ,  p o r  m e i o  i m p r e s s o  e  d i g i t a l ,  o  C A U  r e n o v a  o
c o m p r o m i s s o  c o m  a  t r a n s p a r ê n c i a  n o  s e r v i ç o  p ú b l i c o  e  c o m  o
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a t e n d i m e n t o  b a l i z a d o  e m  p r i n c í p i o s  c o n s t i t u c i o n a i s ,  p r i m a n d o
pela qualidade e uniformidade dos serviços ofertados à população.

Tipo de Canal Ouvidoria

Portaria de criação: Deliberação Plenária do CAU/BR nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de 09/10/2014

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

Horário de funcionamento: 24

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

Portaria de criação: Lei nº 12.378/2010

Endereço / link de acesso: SCS, Quadra 02, Bloco C Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 - Brasília - DF - https://www.caubr.gov.br/

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 9h às 19h

Descrição: Demais serviços de atendimento presencial são oferecidos exclusivamente pelos CAU/UF. 

Tipo de Canal Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)

Portaria de criação: Portaria Normativa CAU/BR nº 44/2016, alterada pela nº 45/2016

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

Horário de funcionamento: 24

Descrição:
S e r v i ç o  p o r  m e i o  d o  q u a l  o  c i d a d ã o  s o l i c i t a  a o  C A U  o  a c e s s o  
a  u m a  i n f o r m a ç ã o  p ú b l i c a  q u e  n ã o  e s t á  d i s p o n i b i l i z a d a  o u  n ã o
foi localizada em seu site oficial ou Portal da Transparência.

Tipo de Canal TAQ -Tele Atendimento Qualificado

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 9 às 19 horas

Descrição:

A  C e n t r a l  d e  T e l e a t e n d i m e n t o  Q u a l i f i c a d o  ( T A Q )  r e s p o n d e  p e l o s  c a n a i s  d e
atendimento não presenciais disponibilizados pelo Conselho: os números 0800-883-
0 1 1 3  ( l i g a ç õ e s  r e a l i z a d a s  a  p a r t i r  d e  t e l e f o n e s  f i x o s )  e  4 0 0 7 - 2 6 1 3 ,  o  c h a t
(caubr.gov.br/atendimento) e o e-mail (atendimento@caubr.gov.br). 
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4.6.1 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS
 

ANEXO - Relatório da RIA - Relatório da Rede Integrada de Atendimento - Vide anexo do tópico 4.6.1 no final da seção
ANEXO - Relatório do TAQ - Relatório do Teleatendimento Qualificado (TAQ) do CAU - Vide anexo do tópico 4.6.1 no final da seção
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4.6.2 - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO
DA UNIDADE
 

Introdução
O Portal da Transparência do CAU/BR tem a intenção de permitir ao cidadão o acesso integral a informações diversas sob a guarda do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, autarquia federal criada pela Lei nº 12.378/2010.
A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação – LAI. A norma estabelece que todas as informações
produzidas pelo setor público sejam disponibilizadas na internet. A exceção cabe apenas a documentos oficialmente classificados como
sigilosos e dados pessoais sensíveis. A legislação regulamenta previsões dos arts. 5º, 37 e 216 da Constituição Federal. Os procedimentos
relativos ao Portal da Transparência e ao cumprimento da LAI pelo Conselho estão detalhados pela Portaria Normativa CAU/BR nº 44, de 10 de
março de 2016.

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

Informações disponíveis ao Cidadão
I. Institucional
A. APRESENTAÇÃO
B. CARTA DE SERVIÇOS
C. QUEM É QUEM
i. Plenário
ii. Presidência
iii. Conselho diretor
iv. Comissões permanentes
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v. Comissões temporárias
vi. Colegiados
vii. Unidades organizacionais
viii. Presidências dos CAU/UF
D. ATAS E SÚMULAS
i. De plenárias ordinárias
ii. De plenárias ampliadas
iii. De plenárias extraordinárias
iv. Do conselho diretor
v. De comissões permanentes
vi. De comissões temporárias
vii. De colegiados
E. ACORDOS DE COOPERAÇÃO
i. Acordos nacionais
ii. Acordos internacionais
F. LICITAÇÕES
G. CALENDÁRIO OFICIAL

II. Legislação
A. LEIS FEDERAIS
B. REGIMENTOS
C. RESOLUÇÕES
D. DELIBERAÇÕES PLENÁRIAS
E. ATOS DA PRESIDÊNCIA
i. Portarias Normativas
ii. Portarias Presidenciais
iii. Portarias Gerenciais
iv. iInstruções de Serviço
v. Circulares e Declaratórios
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F.  NOTAS JURÍDICAS
G. MANIFESTAÇÕES LEGISLATIVAS
H. CONSULTAS PÚBLICAS

III. Benefícios
A. PARCERIAS E DESCONTOS

IV. Planejamento
i. Mapa Estratégico
ii. Planos de ação e Orçamento
iii. Metas e Resultados
iv. Balanço Orçamentário
v. MRG e Gespública
vi. Relatórios Internos
vii. Auditoria Interna
viii. Auditoria Externa
ix. Relatórios ao TCU

V. Finanças
i. Relação de Pagamentos
ii. Demonstrativo de Despesas
iii. Comparativos de Despesas
iv. Comparativos  de Receita
v. Fluxo de Caixa
vi. Balanço Financeiro
vii. Balancete Contábil
viii. Balanço Patrimonial
iv. Variações Patrimoniais
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VI. Licitações
i. Editais e Resultados
ii. Chamadas Públicas
iii. Relação de Contratos
iv. Contratos na Íntegra
v. Relação de Bens
vi. Relação de Imóveis

VII. Viagens
i. Passagens Aéreas
ii. Diárias e Deslocamentos
iii. Auxílio-moradia
iv.Relatórios de Representação

VIII. Servidores
i. Organograma
ii. Quadro de Empregados
iii. Quadro de Estagiários
iv. Tabelas Salariais
v. Folhas de Pagamento
vi. Plano de Carreira
vii. Acordo Coletivo
viii. Concurso Público

IX. Arquitetos e Urbanistas
i. Consulta de Registro
ii. Quantitativo de Registros
iii. Verificação de RRT
iv. Quantitativo de RRT
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v. Inteligência Geográfica
vi. Censo Profissional
vii. Pesquisa CAU/BR –Datafolha
viii. Anuário de Arquitetura
ix. Cadastra de Denúncia

X. Dúvidas
i. Perguntas Frequentes

XI. Faça seu Pedido
i. Sobre o SIC
ii. Informações Sigilosas
iii. Registre Seu Pedido (e-SIC)

Análise crítica
O Portal da Transparência foi criado com a finalidade de disponibilizar ao público externo as informações de caráter público do Conselho. Por
meio dos dados disponibilizados, a sociedade pode acompanhar a evolução das despesas do ente ao longo do exercício financeiro, exercendo
o controle popular frente à qualidade e à quantidade dos gastos da autarquia.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do CAU/BR está disponível para atendimento ao público desde 10 de março de 2016. O cidadão
pode fazer requerimentos - presenciais ou on line - nos termos da Lei de Acesso à Informação.
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4.6.3 - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
 

Medidas Adotadas
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.
 
As atuais instalações do CAU/BR, no Edifício Serra Dourada, no Setor Comercial Sul, em Brasília, possuem elevadores, sanitários e rotas
acessíveis para cadeirantes.

Informações adicionais
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.
 
O projeto da futura sede da autarquia, no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS), contemplará uma acessibilidade plena para cadeirantes e
deficientes visuais. Estão previstas 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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Anexo do tópico 4.6.1
RELATÓRIO DA RIA - RELATÓRIO DA REDE INTEGRADA DE
ATENDIMENTO
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www.caubr.gov.br 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

RIA 2018 

 

 
Coordenadoria da Rede Integrada de Atendimento  
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EQUIPE TÉCNICA 

PERÍODO  

Janeiro a Outubro 2018 

 

Coordenador 

Hermann Pereira 

 

Analista Técnica - Arquiteta 

Giselle Medeiros 

 

Analista Técnica 

Edinê Cruz 

 
Estagiária 

Marta Jonata 

 

PERÍODO  

Novembro a Dezembro 2018 

 

Coordenadora 

Giselle Medeiros 

 

Analista Técnica  

Sara Pena 

 

Estagiária 

Ana Cláudia Firmino 
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OBJETIVOS DA RIA 

 DAR SUPORTE E ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS E AOS 

CAU/UF 

 

 UNIFICAR A INFORMAÇÃO 

 

 CONSOLIDAR NACIONALMENTE OS NORMATIVOS, 

PROCEDIMENTOS E BOAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO 

PARA O CAU 

 

 BUSCAR A EXCELÊNCIA NOS CANAIS DE ATENDIMENTO 
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ATIVIDADES DA RIA 

 PRODUZIR CONTEÚDO 

INFORMATIVO PARA OS CAU/UF 

 AVISOS 

 BOLETINS 

 TUTORIAIS 

 MANUAIS 

 

 PRODUZIR CONTEÚDO 

INFORMATIVO PARA OS 

PROFISSIONAIS 

 TUTORIAIS 

 

 DIVULGAR CONTEÚDO 

INFORMATIVO 

 PORTAL RIA 

 MANUAL DA ÁREA DE 

SERVIÇOS 

 REALIZAR ATENDIMENTOS 

 3º NÍVEL DA CENTRAL DE 

ATENDIMENTO - ATENDIMENTO 

AOS PROFISSIONAIS 

 GAD – ATENDIMENTO AOS 

CAU/UF 

 

 FISCALIZAR E GERIR CONTRATOS 

 CENTRAL DE ATENDIMENTO 

 TELEFONIA 0800 E 4007 
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS - RESULTADOS 

Realização de Licitação para contratação 

de Serviços de Contact Center 

 

Frente ao encerramento do contrato da 

Central de Atendimento anterior, foi realizado 

em 9 de maio de 2018 o PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 03/2018 para contratação de nova 

empresa, com escopo aprimorado 

(abrangendo o software de CRM, licenças para 

todos os CAU/UF, o Portal da Ouvidoria, 

auxílio remoto e disparo de SMS) e aumento 

no número de operadores (de 12 para 16). 

A licitação foi realizada e o contrato foi 

assinado em 22 de junho de 2018.  

 

O resultado foi considerado acima do 

esperado, já que houve uma redução de 

34% no valor mensal do contrato, que 

passou de R$ 91.399,34 para R$ 60.193,16 
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FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS - RESULTADOS 

Implantação da nova Central de 

Atendimento e transição 

 
Com a realização da licitação, a empresa que 

venceu o certame está localizada em Porto 

Alegre, sendo que a anterior estava localizada 

em Curitiba. 

 

Com essa mudança, planejamos a transição de 

empresas, de sistemas e de banco de dados 

sem que o atendimento fosse interrompido. 

 

Em julho de 2018 realizamos treinamentos 

técnicos com a equipe de novos operadores. 

 

Em 03 de agosto, sexta-feira, foi finalizada a 

operação em Curitiba. 

 

Em 04 de agosto, sábado, a empresa 

responsável pelo serviço de telefonia fez a 

transferência do nosso E1 de Curitiba para 

Porto Alegre.  

 

Em 06 de agosto iniciamos a operação em 

Porto Alegre, sem interromper o 

atendimento. 

 

Os resultados foram tão satisfatórios que a 

transição passou desapercebida pelos 

usuários.  
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DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS - RESULTADOS 

PORTAL RIA 

 

O Portal da RIA foi um projeto desenvolvido 

com o intuito de melhorar a divulgação e 

disponibilização dos conteúdos 

informativos elaborados para os CAU/UF 

que antes eram apenas encaminhados via 

e-mail. 

 

Trata-se de um site interno voltado para os 

colaboradores dos CAU/UF e do CAU/BR, 

com login e senha de acesso, no qual estão 

disponíveis para consulta todo o conteúdo 

elaborado pela RIA: avisos, boletins, 

tutoriais e manuais, além dos relatórios da 

Central de Atendimento e outros estudos 

realizados pela RIA. 

 

O site foi lançado em junho de 2018 no III 

Seminário Técnico do CSC e sua aceitação 

foi muito positiva, com cada vez mais 

usuários registrados e mais acessos. 
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180 

454 400 428 

614 
698 632 

1755 

1994 

1456 
1607 

2148 

2469 

2093 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Visitas Visualizações de Página

DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
PORTAL RIA - VISITAS E VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA / MÊS 
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[NOME DA CATEGORIA] 
0,03% 

CE 
1% 

RO 
1% AL 

2% 
AP 
2% 

BA 
2% 

MA 
2% 

PE 
2% 

PI 
2% 

SE 
2% 

TO 
2% DF 

2% MT 
2% 

PB 
2% 

RN 
2% 

AM 
2% 

ES 
3% 

GO 
3% 

MS 
3% 

PA 
3% 

MG 
3% 

SC 
4% RJ 

4% PR 
5% 

RS 
10% 

SP 
17% 

BR 
22% 

TOTAL: 319 USUÁRIOS 

DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
PORTAL RIA - PERCENTUAL DE USUÁRIOS POR CAU/UF 
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DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
MANUAL DA ÁREA DE SERVIÇOS - VISITAS E VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA / MÊS 

1703 

4843 4668 

5803 
4943 5191 5067 

4535 

2857 

10765 

11730 

13829 

11615 11783 
11205 

9906 

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Visitas Visualizações de Página
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS - DESCRITIVO 

AVISOS 

 
São comunicados curtos e 
objetivos sobre atualizações 
em sistemas ou normativos, 
que são publicados no 
Portal RIA e divulgados por 
e-mail. 
 
Público alvo: corpo 
técnico/funcional dos 
CAU/UF. 

BOLETINS 

 
São documentos elaborados 
para consolidar alguma 
informação a ser divulgada, 
como um grande pacote de 
evoluções no sistema. Diferem 
dos AVISOS por tratarem de 
assuntos mais extensos e serem 
realmente documentos (em 
formato pdf) e não apenas 
publicações no Portal RIA, que 
podem ser anexados e enviados 
facilmente para qualquer 
colaborador. 
 
Público alvo: corpo funcional 
dos CAU/UF. 
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS - DESCRITIVO 

MANUAIS 

 
Os Manuais são documentos mais 
robustos, com informações 
conceituais, procedimentais e 
práticas, geralmente acompanhado 
de sumário para facilitar o 
encontro das informações 
desejadas pelo usuário. Conta 
também com o regramento e 
detalhamento dos normativos que 
endossam o tema abordado. 
 
Público alvo: corpo 
técnico/funcional dos CAU/UF. 

TUTORIAIS 

 
São documentos elaborados 
com o objetivo de ensinar a 
utilização de alguma 
funcionalidade ou módulo do 
SICCAU, em seus ambientes 
Profissional, Corporativo e 
Público. São documentos 
detalhados que possuem o 
passo a passo para realização 
de procedimentos.  
 
Público alvo: corpo funcional 
dos CAU/UF ou os profissionais 
arquitetos e urbanistas ou a 
sociedade. 
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
QUANTIDADE DE CONTEÚDOS ELABORADOS NO ANO 

TOTAL DO ANO: 114 CONTEÚDOS 

16 

15 

1 
82 

Tutoriais Boletins Manuais Avisos

TEMAS DE DESTAQUE 
 
BOLETINS 
• Novidades em RRT 
• Novidades em Protocolo 
• Novidades em Certidões 
• Novas Resoluções 
• Reuniões CG-CSC 

 
AVISOS 
• Novidades SICCAU – Evoluções e Novos 

Módulos; 
• Deliberações das Comissões; 
• Manutenção do IGEO; 
• Consulta Pública; 
• Atribuições dos Arquitetos e Urbanistas; 
• Informações sobre o REFIS; 
• Tutorias e Manuais. 
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
QUANTIDADE DE CONTEÚDOS ELABORADOS / MÊS 

TOTAL DO ANO: 114 CONTEÚDOS 
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10 

7 
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1 1 
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1 1 
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1 1 1 1 
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4 

Avisos Boletins Tutoriais
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS – RESULTADOS 
QUANTIDADE DE TUTORIAIS / PÚBLICO ALVO 

10 

6 

CAU/UF PROFISSIONAIS

TEMAS DE DESTAQUE 

• Novo Módulo de Carteiras 

• Cadastro, Alteração e Exclusão Anuidades CREA 

• Cadastro de Conselheiros 

• Inclusão de Responsável Técnico 

• Baixa de Responsável Técnico 

• Baixa, Interrupção e Reativação de Registro de PJ 
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ATENDIMENTOS GAD - RESULTADOS 

303 

5 

Fechados com Êxito Aberto/Atrasado

DESCRITIVO 
 
No Gerenciador Avançado de 
Demandas – GAD, onde os CAU/UF 
abrem chamados de atendimento, a 
equipe da RIA é responsável, 
principalmente, pelo atendimento 
relativo ao andamento e status de 
produção e envio das carteiras 
profissionais 

TOTAL DO ANO: 308 GADS 
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Anexo do tópico 4.6.1
RELATÓRIO DO TAQ - RELATÓRIO DO TELEATENDIMENTO
QUALIFICADO (TAQ) DO CAU
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Período de 25/12/2017 a 24/12/2018

TAQ - Tele Atendimento Qualificado

Resultado Anual

2018

89



ATENDIMENTOS POR CANAL

 47550 Ligações

 25533 Chat

 2140 E-mail
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REGISTROS - CRM

Motivo de contato com o atendimento do CAU Brasil

 Foram  75.223 registros realizados correspondente a 75.091 contatos atendidos.

*A diferença entre o número de chamadas e quantidades de registro, refere-se aos diversos assuntos abordados em uma única chamada.

(82,12%)

(11,84%)

(2,77%)

(2,48%)

(0,68%)

(0,06%)

(0,05%)

(0,00%)
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REGISTROS - CRM

Informação

Reclamação
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO

RRT

 Simples (17%)

 Dúvidas Sobre O Boleto (4%)

 Retificador Geral (3%)

 Status Dúvidas Sobre Baixa (2%)

 Extemporâneo Geral (1%)

Registro Profissional

 Envio De Documentos Anexados (6%)

 Orientações Pré-cadastro (5%)

 Suspensão / Cancelamento de Registro (3%)

 Alteração de Dados (2%)

 CRQ / PF (1%)

CAU Assuntos Gerais

 Comunicação / Notícias (4%)

 Orientação Legislação (3%)

 Atribuição Profissional (2%)

 Ache Um Arquiteto (1%)

 Plano De Saúde (1%)

Anuidade

 Dúvidas Sobre Valores / Boleto (10%)

 Parcelamento (3%)

 Dúvidas Sobre Descontos / Isenção (1%)

 Refinanciamento (0,48%)

 Ressarcimento (0,08%)
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE INFORMAÇÃO

Carteira Profissional

 Coleta de Dados Biométricos (3%)

 Andamento do Processo (2%)

 Segunda Via (1%)

 Atualização Cadastral (1%)

 Dúvida Sobre Boletos / Taxas (0,45%)
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE RECLAMAÇÃO

Anuidade

 Boleto Indisponível (5%)

 Cobrança indevida (4%)

 Dados incorretos (1%)

 Valor incorreto (0,43%)

 Refinanciamento (0,34%)

RRT

 Dúvidas Sobre O Boleto (18%)

 Simples (4%)

 Problemas Com Boleto (2%)

 Status Dúvidas Sobre Baixa (1%)

 Baixa De Pagamento (1%)

Suporte

 Problema com Login e Senha (21%)

 Sistema Indisponível (13%)

 Lentidão do sistema (2%)

 RRT com Dados em Branco (1%)

 Usabilidade SICCAU (1%)

Registro Profissional

 CRQ/PF (2%)

 Registro Não Efetivado (1%)

 Suspensão / Cancelamento de Registro (1%)

 Atualização Dados (1%)

 Dados Incorretos (0,19%)
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ANÁLISE DAS DEMANDAS DE RECLAMAÇÃO

Atendimento

 CAU/UF - Sem Comunicação (3%)

 CAU/UF - Demora Na Solução (0,43%)

 CAU/UF - Postura Inadequada (0,43%)

 CAU/UF- Análise / Parecer (0,29%)

 0800 - Postura Inadequada (0,19%)
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REGISTRO - CRM

Informação – Indicadores Mensais
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REGISTRO - CRM

Reclamações – Indicadores Mensais
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ano de 2018 – INTELIX*

Chamadas atendidas = 47.550

 Transferidas para pesquisa 68% (32.349 Chamadas) - Meta 90% de transferência

 Destas 73% (23.507 Chamadas) 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

* INTELIX – Sistema PABX de controle de Contact Center.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ADERÊNCIA

73% participaram da Pesquisa - Meta 70% de participações

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 ou aguardam a transferência para avaliar.
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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 ou aguardam a transferência para avaliar.
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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  

colocam sua opinião na avaliação do atendimento.
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5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.1 - Gestão de riscos e controles internos
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5.1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
 

Até o exercício de 2018 o CAU/BR não adotou modelo de gestão de riscos, entretanto a Auditoria Interna, em trabalho conjunto com a
Controladoria têm em seu plano de ação a proposição do referido modelo, em atendimento ao Decreto nº 9.203, de 22/11/2017.
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6. RESULTADO DA GESTÃO
6.0 - Introdução

6.1 - Objetivos e Metas

6.2 - Resultados
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6.0 - INTRODUÇÃO
 

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 de 2018, realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023, foi elaborado de forma integrada com os parceiros
internos. Os projetos e atividades – metas, resultados e indicadores de desempenho, focaram a contribuição a cada objetivo estratégico.

O Plano de Ação do CAU/BR para o exercício de 2018 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 2018, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano de
Ação e Orçamento do CAU – exercício 2018, na forma aprovada pelo Plenário. 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 2018 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 estratégica de recursos para o exercício de 2018 situaram-se,
praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o ano. 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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6.1 - OBJETIVOS E METAS
 

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida
para a entidade, no alcance de sua Missão institucional. O 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.
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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
Os fatores internos ao CAU/BR que influenciam no cumprimento de sua missão e da obtenção da visão de futuro:
Pontos Fortes:

Legitimação pela catgoria profissional;❍

Presença em todas as unidades da federação;❍

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;❍
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Fluxos e processos inter-relacionados;❍

Deficiência/ausência de sistemas corporativos.❍

Análise de ambiente externo
Os fatores externos ao CAU/BR que influenciam no cumprimento de sua missão e da obtenção da visão de futuro:
Oportunidades:
Nova dinâmica econômica e social do país;
Novas Tecnologias;
Maior inserção regional e global do país;
Reorganização espacial do país;
Novas práticas sociais;
Presença do arquiteto e urbanista nas decisões de gestão política;
Reconhecimento das atribuições do arquiteto e urbanista pela sociedade.

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;
Perda de espaço no mercado interno para profissionais estrangeiros para suprir as demandas maiores da arquitetura/urbanismo.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
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Elaboração da Estratégia

Identificação da estratégia atual
Os objetivos  estratégicos  referem 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 2018, 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
Com relação à estrutura interna, o CAU/BR pretende investir na melhoria dos processos já mapeados e desenvolver novos mapeamentos nas
atividades das áreas técnicas, com o apoio do Sistema de Gestão Integrada (SGI).
Desenvolvimento de um processo participativo para a construção e no alinhamento dos projetos e atividade  da Reprogramação do  Plano de
Ação 2019, com o envolvimento dos Conselheiros e funcionários do CAU/BR, demonstrando assim  o compromisso com a melhoria da Gestão do
CAU/BR.
O maior desafio para 2019 será a Revisão do Planejamento Estratégico do CAU, em razão da necessidade de ajustes às diretrizes do CAU,
frente às mudanças de cenários externo e interno da Arquitetura e Urbamismo. 
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Objetivos e Metas
Macro Objetivo:
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Para o alcance desse objetivo estratégico, foram previstas as seguintes iniciativas: Convênio com a ABNT Manutenção, ampliação e
aperfeiçoamento da Ouvidoria Carteiras de Identidade Profissional Gestão da Coordenadoria da RIA Gestão da Coordenadoria Técnica
do SICCAU

❍

Macro Objetivo:
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Para o alcance desse objetivo estratégico, foram previstas as seguintes iniciativas: Publicidade e Marketing Imprensa

❍

Macro Objetivo:
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada.
Para o alcance desse objetivo estratégico, foram previstas as seguintes iniciativas: Manter e desenvolver as atividades da Comissão de
Ensino e Formação Manter e desenvolver as atividades do Conselheiro representante das IES no CAU/BR. Manifestações Técnicas
para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR - MEC Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de
Qualidade (Projeto Piloto)

❍

Macro Objetivo:
Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Para o alcance desse objetivo estratégico, foram previstas as seguintes iniciativas: Manutenção das atividades da Comissão de Ética e
Disciplina Seminários Regionais da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR Treinamentos Técnicos da CED/BR em Brasília

❍

Macro Objetivo:
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Para o alcance desse objetivo estratégico, foram previstas as seguintes iniciativas: Manter e desenvolver as atividades da Comissão de
Exercício Profissional do CAU/BR Gestão da Gerência do Centro de Serviços Compartilhados Gestão da Coordenadoria de
Geotecnologia Gestão da Coordenadoria de Tecnologia da Informação

❍
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6.2 - RESULTADOS
 

Introdução aos resultados alcançados
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, 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 2018, realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023, foi 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 2018 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 2018, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano de
Ação e Orçamento do CAU – exercício 2018, na forma aprovada pelo Plenário.

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 2018, 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 estratégica de recursos para o exercício de 2018 situaram-se, praticamente, nas me previstas/aprovadas
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para o ano. 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.

ANEXO - Resultados 2018 - Detalhamento das ações e resultados de 2018 - Vide anexo do tópico 6.2 no final da seção
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O presente relatório demonstra a atuação do CAU/BR em prol do 

fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo no exercício de 

2018, bem como os resultados alcançados e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

Para tanto, serão utilizadas perspectivas de análise com os objetivos 

estratégicos vinculados, quais sejam: 

A. Pessoas e Infraestrutura;  

B. Processos internos; e 

C. Sociedade. 

 

 

Dentro da perspectiva de PESSOAS E INFRAESTRUTURA, o CAU/BR 

possui três objetivos estratégicos relacionados à capacidade de manter seu 

capital intelectual e sua estrutura em patamares de excelência. 

Apresentamos a seguir os principais resultados alcançados: 

1. Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

  

Com foco orientativo e educativo, a Comissão Ordinárias Organização 

e Administração (COA/BR) realizou quatro reuniões técnicas regionais com 

as COA-CAU/UF em Curitiba-PR, em 04 de maio; São Paulo-SP, em 03 de 

agosto; Natal-RN, em 27 e 28 de setembro; e Goiânia-GO, em 10 e 11 de 

outubro. 

Nas reuniões técnicas realizadas foram discutidos vários temas como: 

Observatório Paraná Urbano e Câmaras Técnicas; Histórico de relatórios 

setoriais mensais de gestão via IGEO; processo de recebimento, 

organização e emissão de documentos, a partir dos arquivos recebidos do 

CREA, pelo CAU/PR; o Sistema de Gestão Integrada do CAU/RS e o manual 

de Elaboração de Atos Administrativos de competência do CAU, pelo 

CAU/BR, bem como as interpretações e contribuições dos diversos CAU/UF, 

os quais irão subsidiar a elaboração de normativos padronizados previstos 

para 2019, os quais poderão garantir a melhoria dos serviços oferecidos à 

sociedade.  

O Projeto “Instituto CAU” objetivava o aprimoramento e evolução 

dos treinamentos e capacitações dos colaboradores, fundamentalmente no 

que se refere à melhoria da gestão por competência, visando alavancar o 

posicionamento do CAU/BR no cenário nacional e internacional. Utilizando 

de recursos orçamentários, os colaboradores do CAU/BR foram capacitados 

para o cumprimento das atividades de avaliação de desempenho em 2019 

por meio de oficinas. Em 2018, não foi possível efetivar as todas as ações 

previstas, devendo a continuação das atividades do projeto serem 

implementadas no próximo ano.  

O CAU/BR ainda disponibilizou recursos à medida em que os cursos e 

treinamentos foram solicitados pelas unidades. O não alcance do limite 

estabelecido nas diretrizes, 2% da folha de pagamento, está relacionado 

com capacitações haverem sido realizadas, em parceria, e sem custos para 

o CAU/BR. 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 129,9 mil, correspondendo a 38,5% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

2. Construir cultura organizacional adequada à estratégia 

Buscando fortalecer a cultura organizacional, a Comissão Ordinária 

Planejamento e Finanças (CPFi – CAU/BR) realizou o seminário com intuito 

Pessoas e Infraestrutura 
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de promover o acompanhamento da gestão do planejamento estratégico, 

no tocante aos indicadores do Mapa Estratégico do sistema CAU, bem 

como para a revisão e aprimoramento do planejamento estratégico, na 

forma da divulgação dos resultados alcançados do referido planejamento 

estratégico, além da necessidade de implantar e aprimorar os estratégicos, 

e por fim revisar o planejamento estratégico do CAU.  

O fruto desse seminário foi a definição conjunta com os CAU/UF em 

prol da criação de um projeto de “revisitação” do Plano estratégico previsto 

para 2019. Foi atribuído à Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 

a responsabilidade na operacionalização do Planejamento e da Gestão da 

Estratégica do CAU 2013-2023. Em 2018, foram iniciadas as tratativas para 

da revisitação o plano estratégico, com o início das atividades definição do 

Termo de Referência para a contratação de uma consultoria externa que 

não ocorreu. 

A realização do monitoramento sistemático e preventivo da gestão 

administrativa e operacional dos CAU/UF e do CAU/BR ficou a cargo da 

Auditoria do CAU/BR, que assessora permanentemente a gestão do CAU/BR 

no cumprimento do estabelecido na Lei nº 12.378/2010, emitindo 

relatórios e notas técnicas em conformidade com as finalidades 

institucionais estabelecidas no Regimento Interno do CAU/BR, no que tange 

à gerência de seus recursos e patrimônio, à coordenação, supervisão e 

controle de suas atividades e à supervisão e contribuição para o 

funcionamento regular dos CAU/UF. As iniciativas estratégicas propostas 

pela Auditoria, em seu Plano de Ação em 2018, se efetivaram em 94,3% de 

utilização dos recursos previsto.  

A gestão e fiscalização contratual sobre as auditorias externas no 

âmbito do sistema CAU e a elaboração de pareceres da auditoria interna, 

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, resultaram na regularidade e transparência das gestões 

institucionais. 

Das principais realizações e resultados alcançados, mencionam-se:  

I. exames sistemáticos da integridade e fidedignidade das 

informações contábeis, financeiras e operacionais do CAU por meio 

de verificações periódicas dos dados constantes no sistema de 

controle contábil/financeiro Siscont.net, bem como as ferramentas 

utilizadas para aferir, localizar, classificar e comunicar essas 

informações;  

II. coordenação das atividades de prestações de contas/relatórios de 

gestão de cada Unidade Organizacional do CAU/BR e dos 27 CAU/UF 

relativos ao exercício de 2017 (apresentadas em 2018), além da 

gestão e fiscalização do contrato com Auditoria Independente, que 

executou auditoria no CAU/BR e nos CAU/UF pertinente àquele 

exercício. Como resultado, alcançou-se 100% das metas previstas, 

tendo sido auditadas a totalidade dos CAU/UF e CAU/BR, instruído 

suas respectivas prestações de contas e relatórios de gestão, com 

suas contas de 2017 examinadas, homologadas pelo Plenário do 

CAU/BR e encaminhados os respectivos relatórios de gestão ao 

Tribunal de Contas da União; 

III. implementação da nova forma de execução das auditorias anuais 

no CAU/BR e nos CAU/UF, junto à empresa de auditoria 

independente, segregados em duas etapas: uma sobre os controles 

internos e outra sobre as demonstrações contábeis. Tal formato 

proporcionou regularizações e/ou melhorias previamente ao 

encerramento de exercício e tempestividade na obtenção dos 

pareceres conclusivos sobre as contas dos Conselhos;  

IV. participação na elaboração de dispositivos normativos constantes 

em Resolução do CAU/BR relativa às prestações de contas anuais 

CAU/BR-CAU/UF, especialmente no que tange à atuação da Auditoria 
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Interna do CAU/BR junto ao conjunto autárquico, trazendo maior 

efetividade desta área como instância de governança., por fim a 

realização de auditoria circunstanciada in loco, no CAU/MT, com 

emissão do respectivo relatório. 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 1,09 milhão, correspondendo a 61,9% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

3. Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem 

a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade 

Para um acompanhamento eficiente do projeto de construção o 

projeto da Sede Conjunta CAU/BR-IAB/DF, o Plenário do CAU/BR aprovou, 

por meio da Deliberação Plenária DPOBR Nº 0084-06/2018, o nome dos 

representantes para a Comissão Temporária para acompanhamento do 

projeto executivo da sede do CAU/BR, que se encontra em andamento e 

sob a responsabilidade da Presidência do CAU/BR. O projeto apresentou 

um baixo índice de execução devido ao fato de que a elaboração do projeto 

executivo permaneceu paralisada por conta da necessidade de uma decisão 

dos entes parceiros quanto a uma modificação no projeto estrutural, 

objetivando a redução do orçamento da edificação. Tal entendimento não 

foi alcançado em tempo hábil para efetiva continuidade do projeto. Para 

2019 está previsto o início da construção da sede nacional do CAU/BR.   

Outro ponto importante na busca pela estruturação dos sistemas de 

informação do CAU foi promover, pela Gerência do Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC), a melhoria dos módulos de processos, de 

protocolo e de dívida ativa, este último conhecido como módulo SISCAF - 

Módulo de Controle e Cobrança. O resultado, após a efetivação da 

utilização do módulo, foi a gestão e controle das informações sobre os 

dados cadastrais, financeiros e, em especial, da dívida ativa. 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 534,9 mil, correspondendo a 4% do total previsto para o 

seu alcance.  

 

 

 

Dentro da perspectiva de Processos Internos, os objetivos são 

relacionados à eficiência de processos. O CAU/BR alcançou os resultados de 

acordo com os seguintes temas: 

A. EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL; 

B. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, e  

C. RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

 

 

A excelência organizacional, composta por 3 objetivos estratégicos, 

está conectada com os objetivos relacionados com as funções finalísticas do 

sistema CAU, em especial, a Fiscalização, o Atendimento e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo. 

1. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo  

Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo, a Comissão de Exercício Profissional 

A. EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL  

Processos Internos 
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(CEP – CAU/BR) promoveu a revisão dos normativos vigentes que tratam 

de: RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, Registro de PJ, Alterações 

de Registros profissionais e de Pessoa Jurídica e Fiscalização. As decisões 

resultaram nas novas Resoluções nsº 162, 166 e 167, aprovadas pelo 

Plenário e estão disponíveis no site 

(https://transparencia.cau)br.gov.br/legislacao/). Outros normativos foram 

iniciados e estão em andamento no âmbito da Comissão, a saber: Revisão 

da Resolução 22/2012 que dispõe sobre Fiscalização do Exercício 

Profissional - ação conjunta com a Comissão Temporária de Fiscalização, 

que será criada em 2019; Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e 

Certidões de Acervo Técnico (CAT e CAT-A), com revisão das Resoluções 91 

e 93, de 2014; e a Registro de Pessoas Jurídicas (PJ) no CAU, nacionais e 

estrangeiras, com revisão das Resoluções 28 e 48, de 2012 e 49/2013 - ação 

será realizada conjuntamente com a Comissão Temporária de Registro, cuja 

criação foi aprovada para entrar em atividade em 2019. 

Com o intuito de implementar as ações, na linha de atuação do 

Exercício Profissional, os representantes da Comissão se fizeram presentes 

em quatro eventos com o tema “Exercício Profissional e Formação": nos 

dias 5 e 6/8/2018 foi realizada em São Paulo, promovido pelo CEAU-

CAU/BR, o Seminário de Arquitetura e Urbanismo com o tema "Da 

Formação à Atribuição Profissional", que contou com a participação dos 

conselheiros Fernando Márcio e Lana Jubé sobre o tema "Atividades de 

Atribuição dos arquitetos e urbanistas", Seminário de Exercício Profissional 

do CAU/RS realizado em Porto Alegre no dia 13/9/2018, a coordenadora da 

comissão participou como palestrante sobre o tema” Atribuições e 

Atividades Técnicas"; 3º Encontro de Fiscalização do Nordeste, promovido 

pelo CAU/PE em Recife nos dias 27 e 28/9/2018, com a participação da 

conselheira Tânia e da assessoria técnica da comissão. O evento contou 

com a participação de um representante de cada CAU/UF e resultou numa 

petição enviada ao CAU/BR para solicitar a participação de um agente fiscal 

na Comissão Temporária de Fiscalização visando contribuição para 

elaboração do Plano Nacional de Fiscalização; e Reunião Técnica com a CEP 

do CAU/SP, em São Paulo no dia 28/9/2018, com a participação da 

coordenadora e assessora técnica da comissão para esclarecer 

questionamentos sobre os seguintes temas:  

I. alterações dos Registros de Pessoas Jurídicas e 

processo de suspensão por inadimplência;  

II. alterações do registro de profissionais; e 

III. procedimentos para análise e aprovação de 

Atestado de CAT-A com necessidade de correção de RRT baixado. 

Os processos de fiscalização do exercício profissional, em grau de 

recurso ao CAU/BR, foram julgados pelo Plenário do CAU/BR, após a 

apresentação dos relatórios e votos fundamentados aprovados pelas 

comissões competentes, e demonstrados a seguir:  

 

Os principais fatos geradores dos processos de fiscalização em grau 

de recurso ao CAU/BR dizem respeito às infrações: Pessoa Jurídica sem 

registro no CAU (prestando serviços de Arquitetura e Urbanismo ou se 

apresentando como prestadora); Ausência de RRT; Ausência de 

Responsável Técnico e Exercício ilegal da Profissão. 

Processos de 
Fiscalização  

95% 

Processos de 
CAT-A 

5% 
Outra 

5% 

Processos de Fiscalização  
 Plenário do CAU/BR 
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Para o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo no País, 

preservando a uniformidade de procedimentos e a qualidade dos serviços 

prestados aos arquitetos e urbanistas, além de sua atuação em âmbito 

nacional, o Centro de Serviços Compartilhados do CAU (CSC) viabiliza o 

modelo de atendimento aos arquitetos, com inovações operacionais e de 

gestão, com a mesma qualidade e menor custo com um sistema único de 

compartilhamento, entre as unidades do sistema CAU. 

Das ações abrangidas pelo Centro de Serviços Compartilhados, em 

prol da fiscalização, destacam-se aquelas realizadas pelo Sistema de 

Inteligência Geográfica (IGEO) e pela Coordenadoria de Tecnologia da 

Informação (CORTI). 

Em 2018, os resultados obtidos pela Coordenadoria de Geotecnologia 

(CORGEO) representaram 99,6% de efetividade dos chamados atendidos. A 

Gestão e Manutenção do banco de dados geográfico, scripts, triggers, 

geração de relatórios numérico-tabulares e indicadores estão disponíveis 

no site https://igeo.caubr.gov.br/.  

 

Com o intuído de capacitar os colaboradores do CAU no uso das 

ferramentas do IGEO em prol da fiscalização, foram realizados cursos com 

os técnicos de variadas áreas de 09 CAU/UF: CAU/CE, CAU/SC, CAU/SE, 

CAU/TO, CAU/GO, CAU/RS, CAU/SP, CAU/MS e CAU/PE. O resultado foi 

considerado amplamente satisfatório, conforme a avaliação do evento 

pelos participantes. 

Após a renovação das licenças do ArcGIS foram possíveis as seguintes 

realizações:  

I. provimento de serviços de mapa, parte integrante e indispensável 

para funcionamento do sistema IGEO, através do ArcGIS Server;  

II. elaboração de vários mapas e do fornecimento dos dados para o 

Relatório de Gestão do CAU/BR, elaborado pela Assessoria de 

Planejamento do CAU/BR, e para o Anuário (2017), elaborado pela 

Assessoria de Comunicação Integrada do CAU/BR.  

Como a renovação do contrato de suporte e manutenção da 

plataforma IGEO, o resultado do atendimento ao sistema CAU atingiu 91% 

dos chamados abertos, demonstrados a seguir: 

 

Com a disponibilidade dos serviços de Geocodificação, fornecidos 

pela API Google Maps, durante o ano foram registrados: 

 9.641.543 registros geocodificados: 

5.830 7.674 

471.143 567.225 

Usuários
Requisitantes

 Carregamentos de
Visões

Requisições a
Fontes de Dados

Requisições Totais

Nível de utilização  
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o Média de 803.462 geocodificações/ mês; 

o Média de 26.782 registros geocodificados 

diariamente. 

Embora não tenha sido possível iniciar a evolução e disponibilização 

de soluções do SIG, foi realizada a capacitação da equipe técnica nas novas 

ferramentas e serviços do ArcGIS. Esse treinamento esclareceu várias 

questões a respeito das possibilidades de evoluir e disponibilizar essas 

novas soluções do SIG. Dessa forma, a equipe transferiu efetivação dessa 

melhoria no sistema para 2019. A disponibilização de visões públicas 

utilizando o Portal - ArcGIS online, sistema ESRI que disponibilizará os 

“dashboards” com os dados geográficos do CAU, com ferramentas e 

funcionalidades que não se encontram disponíveis, atualmente, no sistema 

IGEO.  

Com intuito de proporcionar a realização de suporte ao usuário e 

testes de atualizações nos aplicativos, com tecnologia Android, foi 

necessária aquisição de um equipamento (tablet) com essa tecnologia 

visando proporcionar melhoria na qualidade do atendimento das demandas 

dos usuários solicitantes.  

Outro aspecto importante, refere-se aos resultados alcançados na 

gestão dos recursos de TI do CAU/BR, dentre os quais, destacamos: 

I. aquisições de licenças mantenedoras do funcionamento do 

“datacenter” interno, onde, estão instalados os ambientes de 

homologação e testes dos sistemas SICCAU e IGEO, bem como os 

serviços de abertura de demanda (GAD); 

II. aquisição de equipamentos para realização das atividades 

laborais no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e do CSC, com configurações robustas nos padrões atuais 

de mercado, prevendo uma manutenção de usabilidade por três 

anos, período de garantia do equipamento; 

III. a hospedagem dos serviços de alta criticidade para o 

sistema CAU, realizada no “datacenter” externo, foi considerada 

satisfatória; 

IV. manutenção satisfatória do “datacenter” haja vista a 

finalização do processo de compras de licenças de softwares 

(VMWARE e WINDOWS DATACENTER); 

V. manutenção satisfatória do circuito de dados para as 

aplicações compartilhadas no CSC, haja vista a manutenção do SLA 

contratado de 99,9%;  

VI. atualização de licenças de sistema operacional ocorreu com 

a contratação dos serviços de compliance de software e migração dos 

servidores. O valor de contratação ficou muito abaixo da previsão, 

decorrente do processo de concorrência, na modalidade pregão;  

VII. contratação de equipamentos para comunicação via web 

apresentou-se em patamares abaixo do esperado. Na última 

oportunidade em que o assunto foi tratado, durante a 29ª Reunião 

Ordinária do CG-CSC, o encaminhamento foi para continuar 

utilizando as ferramentas gratuitas para que o sistema CAU ganhe 

maturidade na realização de reuniões via web, conforme súmula.  

VIII. construção e migração dos sites CAU/BR e CAU/UF foi 

parcialmente realizada, devido ao fato do processo de licitação não 

ter sido concluído em 2018, ficando transferida para 2019. 

IX. aquisição de novos equipamentos (monitores e notebooks) 

foi realizada para sanar as demandas existente. 

Devido à mudança dos representantes no Colegiado do CSC, muitos 

projetos definidos pela CORTI foram reavaliados frente às estratégias 

propostas pelo novo Colegiado. Para de 2019, serão definidos os novos 

projetos estratégicos de TI. 
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Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 5,2 milhões, correspondendo a 70,8% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

2. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade ( 

A Ouvidoria tem por finalidade servir de canal de comunicação 

eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e 

necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em 

geral, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões, propondo ações que 

objetivem a resolução de conflitos e à satisfação das expectativas 

relacionadas ao exercício profissional responsável e à arquitetura e 

urbanismo.  

Em 2018, buscou aprimorar o relacionamento do usuário com o 

Conselho, oferecendo-lhe o acesso às informações sobre suas atividades, 

assim como serviços disponibilizados pelo CAU, entre outros assuntos 

pertinentes, facilitando o exercício profissional. Além disso, deve 

empreender ações tanto na defesa dos direitos individuais e coletivos dos 

profissionais do sistema, quanto no aperfeiçoamento das atividades 

institucionais destinadas a atender aos segmentos da sociedade civil e aos 

diversos setores do CAU. 

  A Ouvidoria atendeu a todos os atendimentos abertos pelo “Canal 

da Ouvidoria”, respeitando o tempo máximo de resposta. Os resultados 

foram:  

 1.674 atendimentos via Canal da Ouvidoria; 

 306 atendimentos por e-mail; 

 16 atendimentos no e-SIC , e 

 10 atendimentos no site do “Reclame Aqui” devido a 

demandas pendentes no site até então foram realizadas. 

A porcentagem de atendimentos concluídos (respondidos) em 

relação ao total de atendimentos recebidos aumentou de 98% (2017) para 

100% (2018).  

Houve uma importante transição da plataforma ISOCRM para a “ALÔ 

Atendimentos”. O contrato com a ISOCRM esteve vigente entre janeiro de 

2017 a julho de 2018. A nova plataforma permitiu maior interação entre o 

demandante e o atendente. Diante da transição, a Ouvidoria CAU/BR 

realizou treinamento, via telefone, para as Ouvidorias (CAU/SP, CAU/MG e 

CAU/PR). Dessa forma, o novo sistema de Ouvidoria passou a atender de 

forma integrada com os atendimentos do Tele atendimento Qualificado 

(TAQ) e Rede Integrada de Atendimento (RIA). Com o fechamento das 

ouvidorias do CAU/MG e CAU/PR, a Ouvidoria CAU/BR acumulou 

atendimentos dessas duas Ouvidorias Estaduais.  

Um grande marco para instituição foi estabelecer mais um canal 

direto de comunicação com o cidadão denominado  RIA – Rede Integrada 

de Atendimento (disponível em: 

http://ria.caubr.gov.br/siteger/?checkemail=registered). 

A RIA foi criada, em especial, para dar suporte e orientação aos 

profissionais e aos CAU/UF, para a unificar a informação, consolidar 

nacionalmente os normativos, procedimentos e boas práticas de 

atendimento para o CAU, e a busca a excelência nos canais de atendimento.  

Os resultados, em 2018, foram como se segue: 

a) Produção de conteúdos elaborados no ano:  
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b) Gerenciador Avançado de Demandas – GAD: 

No Gerenciador Avançado de Demandas – GAD, onde os CAU/UF 

abrem chamados de atendimento, a equipe da RIA foi responsável, 

principalmente, pelo atendimento relativo ao andamento e “status” de 

produção e envio das carteiras profissionais. A efetividade dos resultados 

em atendimento representou 97,4% da meta. 

 

 

Já o Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU) passou 

por evoluções significativas em 2018, dentre elas: 

a.  implantação do QRCode do RRT para utilização de 

identificação das obras. O QRCode contém todas as 

informações do RRT e facilita a ação da fiscalização da mesma; 

b. automatização do processo de emissão de carteira; 

permitindo mais autonomia aos CAU/UF e agilidade para a 

solicitação feita pelo profissional;  

c. implantação da sincronização do SICCAU com a tabela do 

INSS para alimentação dos dados dos óbitos, a partir de 2017, 

o que irá potencializar a higienização dos dados;  

d. criação de uma funcionalidade para facilitar a auditoria dos 

RRTs por parte dos CAU/UF, cuja função do CAU auditar os 

RRTs e de forma aleatória e por amostragem. A partir desta 

implementação, todos os RRTs que fujam das características 

padrão (por atividade), estipulado em Resolução, será 

direcionado para auditoria no CAU/UF; 

e. implantação da nova regra de anuidade com descontos 

diferenciados. 

O nível de satisfação do atendimento do SICCAU foi de 99% das 

demandas abertas no GAD (gerenciador avançado de demandas). Neste 

período, foram 3.031 GADs abertos e 2.991 resolvidos. 

Em 2018, Ordens de Serviços (OS) abertas com vista a melhoria do 

SICCAU, realizada pela SW (Fábrica de Software), apresentou resultado 

satisfatório tais como: 

 das 97 OS abertas para evolução do SICCAU, 90 

foram concluídas, representando 92% das demandas concluídas; 

 das 637 OS abertas para a manutenção, 384 foram 

manutenção de garantia (defeitos apresentados dentro de 90 dias 

da entrega das demandas pela FSW) e 253 de manutenção 

corretiva (correções fora da garantia que eram necessárias para a 
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manutenção do sistema), o que representou a entrega de 98% das 

corretivas.  

Em 2018, o Colegiado de Governança do CSC encaminhou ao 

Conselho Diretor do CAU/BR a sugestão de regulamentação de uma 

campanha de atualização de dados cadastrais dos arquitetos, para o ano de 

2019, como estratégia de ajuste do banco de dados de arquitetos e 

empresas, por meio da solução do “BigData”. Essa sugestão permitirá uma 

higienização dos dados cadastrais do SICCAU. 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 6,2 milhões, correspondendo a 82,5% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

3. Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo 

No intuito de pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da 

arquitetura e urbanismo, a Comissão Especiais de Relações Internacional 

(CRI) promoveu um projeto intitulado de “Boas práticas internacionais no 

Brasil (mundo no brasil)”. Dentre as ações realizadas neste projeto, 

destacam-se: 

 reuniões da Comissão Técnica de Acompanhamento 

do Acordo entre o CAU/BR e a Ordem dos Arquitectos de Portugal. 

Os eventos ocorreram de forma presencial e remotamente, por 

meio de vídeo conferências, durante todo o ano de 2018, com o 

intuito de revistar os termos da renovação do Acordo de 

Cooperação, que expiraria em janeiro de 2019. Como não foi 

possível renovar o acordo, a previsão é continuar as tratativas 

visando celebrar um novo acordo que atenda às necessidades e os 

interesses dos arquitetos e urbanistas de ambos os países. 

 Reuniões preparatórias do Congresso UIA 2020RIO. 

A comissão reuniu-se com o Comitê Organizador do congresso em 

três ocasiões: 2 e 3 de março, 09 de maio e 27 e 28 de julho, além 

das informações prestadas pela Cons. Nádia Somekh e do Ouvidor 

Roberto Simon, fruto de reuniões no âmbito do IAB e da UIA. A 

Comitiva da UIA esteve no Brasil, em duas ocasiões, para fiscalizar a 

preparação do evento, o qual deverá representar um legado 

significativo para a Arquitetura e Urbanismo no Brasil. 

 adesão à Plataforma de Empoderamento das 

Mulheres da ONU. O CAU/BR referendou em março de 2018, por 

unanimidade, a decisão da Presidência em iniciar as tratativas para 

que o CAU/BR se torne signatário dos Princípios do 

Empoderamento das Mulheres, assumindo publicamente o 

compromisso com a agenda de promoção à equidade de gênero em 

todas as suas instâncias organizacionais e em seu relacionamento 

com a sociedade. A iniciativa é fruto de proposta da CRI e foi 

apresentada à Comissão e ao Plenário pela analista Ana Laterza. 

 Organização do Workshop “Equipe Técnica de 

Assistência em Projeto Urbano/ Regional”, fruto de um projeto da 

gestão passada. A Comissão optou por dar continuidade ao diálogo 

com o Instituto Americano de Arquitetos (AIA) e com o IAB/RJ. Com 

a participação do CAU/RJ e alguns representantes e estudantes de 

Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro. O projeto foi 

composto de quatro etapas (Iniciando, Organizando, Visita da 

Equipe e Implementação). A primeira foi realizada em dezembro no 

Rio de Janeiro, com a participação de: Joel Mills e Erin Simmons 

(AIA), Conselheiros Fernando Márcio e Eduardo Pasquinelli e 

analista Ana Laterza (CAU/BR), Conselheiro Lucas Franco e chefe de 

gabinete Patrícia Cordeiro (CAU/RJ), Presidente Pedro da Luz 
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Moreira (IAB/RJ e  UFF), três alunos da UFF e professores Zeca 

Brandão e Daniel Nardelli (UFRJ). Foram discutidas condições, locais 

e datas para as etapas posteriores, e organizada uma visita técnica 

ao perímetro de intervenção, na zona portuária da Gamboa. 

 

Ainda na linha da difusão das melhores práticas; o Colegiado 

Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas 

(CEAU), cuja a finalidade é atender ao caráter propositivo e 

consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), é composto pelos representantes do CAU/BR: 

Presidente do CAU/BR; Coordenador da Comissão de Ensino e 

Formação; Coordenador da Comissão de Exercício Profissional. E 

pelas entidades de arquitetura e urbanismo: Associação Brasileira 

de Arquitetos Paisagistas (ABAP); Associação Brasileira de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo (ABEA); Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura (AsBEA); Federação Nacional de 

Arquitetos e Urbanistas (FNA); Instituto de Arquitetos do Brasil - 

Direção Nacional (IAB/DN); Federação Nacional de Estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo (FeNEA), como membro honorário, com 

direito a voz e sem direito a voto. 

Em 2018, o CEAU realizou o Seminário Internacional de 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo “Cidade = Universidade: 

Seminário Internacional de Ensino de Arquitetura e Urbanismo”. 

Realizado em parceria com a Associação Brasileira de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo (Abea)”, o evento teve como objetivo 

reunir representantes de governo e sociedade civil com diretores, 

coordenadores, professores, pesquisadores e estudantes de cursos 

de arquitetura e urbanismo nacionais e internacionais para 

debaterem o presente e o futuro da formação dos arquitetos e 

urbanistas perante os desafios do século 21 no Brasil e em 

diferentes partes do mundo. 

O seminário abordou: 

 Cidade=Universidade “Mulheres e o ensino de Arquitetura e 

Urbanismo”; 

 Cidade=Mudança “Assistência Técnica e Habitação de Interesse 

Social” ; 

 UIA2020 “Rio Capital Mundial da Arquitetura” 

 Outro evento realizado, com o apoio do CEAU, foi o Seminário 

“Arquitetura E Urbanismo: Da Formação À Atribuição Profissional” com o 

intuito de discutir a formação em Arquitetura e Urbanismo e os desafios 

encontrados na prática profissional e foram discutidos por arquitetos e 

urbanistas reunidos em São Paulo/SP. O evento, promovido pelo Colegiado 

de Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR (CEAU-

CAU/BR), promovendo com convidados do Brasil e da Europa sobre os 

diversos campos de atuação da profissão tais como: projeto, planejamento 

urbano, patrimônio e paisagismo. O seminário debateu os seguintes temas: 

 Profissões regulamentadas e o Exercício Profissional; 

 Da formação à atribuição profissional - Os campos de 

atuação do arquiteto e urbanista;  

 Patrimônio histórico, cultural e artístico.  

 Arquitetura de interiores “Concorrência com valor” 

 Arquitetura paisagística (ABAP)  

 Projeto de arquitetura e urbanismo.  

 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 1,3 milhão, correspondendo a 82,7% do total previsto 

para o seu alcance.  
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A atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo é 

definida a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a 

formação do profissional arquiteto e urbanista nas quais os núcleos de 

conhecimentos de fundamentação e de conhecimentos profissionais 

caracterizam a unidade de atuação profissional. Por isso, influenciar as 

diretrizes do ensino de Arquitetura é um dos objetivos estratégicos a ser 

alcançado pelo CAU. 

1. Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação continuada  

Para cumprir a finalidade de zelar pelo aperfeiçoamento da formação 

em Arquitetura e Urbanismo e promover a articulação entre o CAU e o 

sistema de ensino de Arquitetura e Urbanismo, a Comissão de Ensino e 

Formação (CEF-CAU/BR) tem uma extensa lista de ações e resultados 

inerentes a sua atribuição, dais quais se destacam: 

 Regulamentação quanto ao registro profissional – a partir de 

proposta a ser encaminhada pela comissão temporária de registro; 

 Análise e deliberação de registro de diplomados no exterior; 

 Cadastro e monitoramento da oferta de cursos; 

 Análise complementar de regularidade de oferta de cursos; 

 Instrução de denúncias e interlocução com o Ministério da 

Educação quanto à regularidade de oferta de cursos; 

 Relacionamento com as CEF e IES, através da conselheira 

representante das IES; 

 Subsídio a CEP quanto a questionamentos relativos à 

atribuição profissional; 

 Acompanhamento na discussão de temas relacionados ao 

Ensino de Arquitetura e Urbanismo, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o Ensino a Distância e o Fórum de Ensino dos Conselhos 

Profissionais; 

 Auxílio e capacitação das CEF-UF. 

A CEF-CAU/BR vem trabalhando em projetos que voltadas para o 

futuro da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, sobretudo para a qualidade da 

formação profissional, e estreitamento das relações com o segmento 

estudantil, através de ações e projetos tais como:  

 Acreditação de cursos de Arquitetura e Urbanismo: 

promovida pelo CAU/BR em conjunto com a comunidade 

acadêmica, constitui-se num processo de avaliação externa ao 

qual os cursos de Arquitetura e Urbanismo oficialmente 

reconhecidos aderem de forma voluntária. O processo visa 

certificar a qualidade acadêmica por meio de critérios 

estabelecidos para análise, entre os quais as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010); o 

documento Perfis da Área & Padrões de Qualidade para os Cursos 

de Arquitetura e Urbanismo; e a verificação dos itens relativos a 

uma formação profissional adequada, previstos pelo CAU/BR em 

conjunto com a comunidade acadêmica e entidades vinculadas ao 

ensino de Arquitetura e Urbanismo. Com essa iniciativa, o CAU/BR 

procura contribuir, por meio do estabelecimento de critérios 

elevados de qualidade para os cursos de graduação, para a 

melhoria permanente da formação em nível superior, necessária 

para a promoção do desenvolvimento educacional, econômico, 

social, político e cultural do Brasil. A certificação do CAU/BR 

conferirá, através da acreditação dos cursos e da outorga do Selo 

de Qualidade CAU/BR, fé pública acerca da qualidade acadêmica 

B. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
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dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Esse instrumento visa 

incentivar o constante aprimoramento da formação profissional 

do arquiteto e urbanista, não se constituindo em critério ou 

condição para a habilitação profissional. No ano de 2018, a 

comissão trabalhou na estruturação do projeto piloto a partir do 

material existente, dando os encaminhamentos necessários para a 

sua execução, conforme Plano de Trabalho aprovado (Deliberação 

067/2018 CEF-CAU/BR - Plano de Trabalho para execução do 

piloto (2018-2019) compreendendo as seguintes etapas: Análise e 

validação dos critérios de seleção; Convite e seleção de IES aptas 

ao projeto; Elaboração do instrumento "Roteiro de Auto 

Avaliação"; e Assinatura de convênio com o CAU/SP. Esse assunto 

foi debatido no Seminário sobre Acreditação de Cursos em São 

Paulo/SP, realizado em setembro. 

 

 Manifestações técnicas: A CEF-CAU/BR demandou reuniões 

com o Conselho Nacional de Educação e com o Ministro da 

Educação, para manifestar suas preocupações acerca do tema. 

Embora seja uma discussão difícil frente às diretrizes políticas 

vigentes no sistema de ensino, a CEF-CAU/BR redigiu nova 

manifestação solicitando apoio das presidências dos CAU/UF, 

reiterando e atualizando o posicionamento do CAU/BR e CAUs/UF 

quanto ao tema. A Carta Pela Qualidade Do Ensino De Arquitetura 

E Urbanismo, foi formalizada pela Deliberação CEF/CAU BR n. 

036/2018 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e 

os CAU/UF, autarquias que zelam pelo aperfeiçoamento e 

valorização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, no sentido 

de reiterar sua preocupação e discordância com a temerária 

oferta de cursos de graduação na modalidade Educação à 

Distância (EAD). 

 

Os conselheiros da CEF participaram também da reunião, em 

Londres, do “Canberra Accord’ sobre acreditação de cursos. O “Canberra 

Accord” é um acordo celebrado entre instituições acreditadoras de cursos 

de arquitetura e urbanismo de vários países que estão buscando o 

reconhecimento mútuo de equivalência de seus processos de acreditação. 

Ele foi firmado inicialmente em 2008, e o CAU/BR hoje participa na 

condição de observador. 

Importante destacar a existência da figura do conselheiro 

representante das IES, já prevista em lei, confirme a preocupação com as 

questões do ensino que precedem seu registro no conselho profissional, 

demonstrando a relação unívoca entre formação e exercício profissional. As 

questões educacionais amparam o exercício profissional e permeiam as 

demais comissões do CAU. As ações do conselheiro representante das IES, 

além de representar os profissionais em geral, são pautadas nas demandas 

dos profissionais que se dedicam ao ensino, dos futuros profissionais e da 

comunidade acadêmica em geral, sempre atenta às questões que irão 

impactar no futuro dos Arquitetos e Urbanistas.  

No final de 2017, por meio do Decreto n.9.235, o MEC restringiu a 

manifestação dos conselhos aos atos de autorização de cursos (antes era 

estendido aos atos de reconhecimento e renovações), além de reduzir para 

30 dias o prazo para manifestação. Desde 2017, a CEF tentou viabilizar a 

contratação direta dos avaliadores, porém a sua operacionalização dentro 

da estrutura do Conselho tem se mostrado difícil. Desta forma, após 

reunião no CNE, a CEF entendeu por necessária uma ressignificação destas 

manifestações, que além do documento ao MEC, que invariavelmente vem 

sendo desconsiderado na avaliação, deveria produzir manifestações à 

sociedade, na forma de diagnósticos regionais de oferta de cursos, por meio 

de publicação.  
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Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 659,7 mil, correspondendo a 69,8% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

2. Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado 

 

Sob a responsabilidade da Assessoria Institucional e Parlamentar 

(AIP), o “VI Seminário Legislativo do CAU/BR”, realizado em Brasília, 

contou com a participação de diversos parlamentares e aproximadamente 

200 participantes, dentre os quais profissionais de arquitetura e urbanismo, 

conselheiros federais, presidentes e vice-presidentes estaduais, 

conselheiros estaduais, gerentes e assessores parlamentares dos CAU/UF. A 

programação do evento contou com três mesas redondas sobre os temas 

de Formação e Exercício Profissional, Lei de Licitações: Projeto Completo e 

Concurso e a última mesa sobre Políticas Urbanas e Ambientais. Também 

houve o lançamento da Agenda Legislativa 2018 do CAU/BR e a Cerimônia 

de entrega do “Prêmio Lúcio Costa,” da Comissão de Desenvolvimento 

Urbano da Câmara dos Deputados. 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 26,2 mil, correspondendo a 61,8% do total previsto para 

o seu alcance.  

 

 

 

 

1. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 

com a sociedade 

A Assessoria de Comunicação Integrada (ASCOM), responsável pela a 

Publicidade e Marketing do CAU/BR, realizou as seguintes ações: 

 Realização do programa de rádio "Arquitetura para 

a Vida" na rádio CBN. O objetivo foi explicar à população em geral 

as principais vantagens de se contratar arquitetos urbanistas em 

reformas ou construções tais como: economia, segurança, 

planejamento, conforto, valorização do imóvel. O programa foi 

apresentado pela jornalista Cristina Serra e contou com 242.000 

ouvintes/dia, três vezes por semana, nos meses de abril e maio. 

Total público atingido: 5,8 milhões de ouvintes. Os boletins estão 

disponíveis no link: http://www.caubr.gov.br/arquitetura-para-a-

vida-cau-br-estreia-programa-especial-na-radio-cbn/.  

 

 Campanha comemorativa do Dia do Arquiteto e 

Urbanista 2018 (15 de dezembro). Ação publicitária nacional com 

inserções em TV, rádio e internet, com o tema "Arquitetura e 

Urbanismo fazem diferença e tornam a vida mais feliz". A 

campanha demonstrou que arquitetos e urbanista são profissionais 

capazes de interpretar a identidade de cada pessoa e de cada grupo 

e criar, de acordo com seus desejos, o espaço que lhes cabe neste 

C. RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 
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mundo. A estreia ocorreu em 01 de dezembro com a colocação no 

ar do hotsite da campanha: www.caubr.gov.br/fazdiferenca. O 

hotsite contém textos, fotos e vídeos de seis projetos exemplares, 

de diferentes tipologias e regiões do país, com textos e entrevistas 

com seus autores ou coautores.  

A partir do dia 12 de dezembro o vídeo estreou na TV aberta 

e atingiu um público de 100 milhões de telespectadores, conforme 

a seguinte programação:  

 TV GLOBO (sete inserções, total de 

67.832.175 telespectadores); 

 TV RECORD (cinco inserções, total 

32.428.033 telespectadores); 

 Nas redes sociais a campanha atingiu 15,7 

milhões de pessoas, com 630 mil interações com usuários, 

assim distribuídas: 

 Facebook: 6.844.523 

 Instagram: 8.761.734 

 Youtube: 29.323 

  whatts app para 106.685 

profissionais. 

 

 No meio rádio, os “spots” de 30 segundos 

da campanha foram divulgados entre os dias 10 e 15 de 

dezembro atingindo um público total de: 

• BandNews FM (306 mil ouvintes/dia 

– 1.530.000/semana) 

• CBN (202 mil ouvintes/dia -

1.010.000/semana). 

 

Também no meio rádio, a Agência RádioWeb 

divulgou cinco boletins relacionados com os temas da 

campanha do Dia do Arquiteto e Urbanista. Os boletins 

foram divulgados por 472 emissoras em 406 diferentes 

municípios do país, com audiência potencial diária variando 

entre 30 e 44 milhões de ouvintes. 

 

 

Quanto ao projeto de Imprensa cabe destacar as seguintes ações e 

resultados: 

 Série de 16 reportagens especiais de Arquitetura Social, 

produzida pelo CAU/BR, com participação dos CAU/UF, apresentando 

“cases” de bons projetos/construções de habitação de interesse 

social. Ação objetivava estimular a produção de habitação social no 

Brasil e destacar histórias dos profissionais envolvidos. 

 Eleições 2018. O CAU/BR e o IAB lançaram a "Carta Aberta 

aos Candidatos nas Eleições 2018". O referido documento solicitava 

o posicionamento de candidatos sobre situação crítica das cidades 

brasileiras e apresentou 53 propostas para realização de um 

planejamento urbano solidário e inclusivo. Os resultados dessas 

publicações foram vistos em jornais de grande circulação como O 

Estado de S. Paulo e Correio Braziliense e outros. 

 Mídia espontânea. Diversos veículos publicaram artigos e 

entrevistas do presidente do CAU/BR, bem como manifestações do 

Conselho no ano de 2018, com temas ligados às ações e temas de 

debates do CAU/BR, e mereceu destaque a defesa do papel 

institucional do Ministério das Cidades: 

http://www.caubr.gov.br/em-defesa-do-ministerio-das-cidades-

artigo-do-presidente-do-cau-br/  

 Estreia da TV CAU/BR com a finalidade de estreitar o 

diálogo com a sociedade. Foram transmitidos eventos, depoimentos 

de conselheiros, entrevistas com arquitetos e urbanistas, reuniões 
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plenárias e muitos outros conteúdos ao longo de ano (disponível em: 

https://www.youtube.com/oficialcaubr).  

 

 Documentário. Com apoio editorial do CAU/BR, o programa 

“Caminhos da Reportagem”, da TV Brasil, produziu, o documentário 

“Arquitetura que nos une”, mostrando iniciativas de arquitetos e 

urbanistas que buscam melhorar a vida das populações de baixa 

renda em cinco capitais brasileiras. O Programa estreou em 

dezembro e teve audiência de 245.702 lares ou 688.211 pessoas, 

conforme aos dados apresentados pela TV. 

 

2. Promover o exercício ético e qualificado da profissão 

Com base na função de zelar pela fiel observância dos princípios de 

ética e disciplina da classe em todo o território nacional, a Comissão de 

Ética e Disciplina (CED - CAU/BR) buscou garantir o cumprimento do Código 

de Ética e Disciplina por parte dos arquitetos e urbanistas, por meio de 

apreciação de processos ético-disciplinares, em grau de recurso, e auxílio na 

divulgação do Código de Ética por meio de campanhas de boas práticas 

profissionais. Em 2018, a comissão analisou e julgou 28 (vinte e oito) 

processos ético-disciplinares e promoveu três seminários com pauta básica 

relacionada os seguintes temas: Ética na atuação do arquiteto e urbanista; 

utilização da perícia técnica na condução dos processos ético-disciplinares; 

Plágio e Direito Autoral na prática profissional da Arquitetura e Urbanismo; 

e a revisão da Resolução CAU/BR nº 143/2017, que dispõe sobre normas 

para condução do processo ético-disciplinar no âmbito dos CAU/UF e do 

CAU/BR. Ainda, encontra-se em discussão a minuta de resolução que 

dispõe sobre procedimentos de Perícia Técnica para processos 

administrativos em Arquitetura e Urbanismo no âmbito dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo Estaduais (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

Como forma de melhoria dos procedimentos de sua atuação, a 

Comissão deliberou as seguintes providências: solicitar um estudo de 

viabilidade para a criação de “portal da ética” vinculado ao site do CAU/BR; 

solicitar à COA-CAU/BR para elaborar um estudo e proposta de 

regulamentação da sistematização de numeração de processos no âmbito 

dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo; aprovar minutas dos modelos 

de ofício de execução de sanção para disponibilização pelo SICCAU; 

encaminhar demandas ao CSC para: evoluções/adequações do Módulo 

Ético do SICCAU, em especial, para viabilização do parcelamento de multa 

no Módulo Ético, a emissão de relatórios com filtros dos processos éticos 

cadastrados, e, por fim, autorizou a aplicação do Sistema de Gestão 

Integrada ao processo ético-disciplina. 

 

3. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo  

Para cumprir a finalidade de contribuir para a valorização, o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, promovendo a 

Arquitetura e Urbanismo junto à sociedade,  a Comissão de Política 

Profissional (CPP - CAU/BR) realizou  reuniões técnicas desenvolvidas com 

instituições como Caixa Econômica Federal - CEF, Confederação Nacional 

dos Municípios – CNM e o extinto Ministério das Cidades, por meio da 

Secretaria Nacional de Habitação, objetivando viabilizar a efetividade da Lei 

11.888/2008, Lei de ATHIS, no estado brasileiro, viabilizando o crédito e a 

sensibilização das prefeituras e do governo federal. Nas reuniões Técnicas 

com a ABRAMAT – Associação Brasileira de Fabricantes de Materiais de 

Construção Civil, Intercement, Artemísia e entidades de arquitetura e 

urbanismo foram estabelecidas parcerias técnicas para o desenvolvimento 

da missão do CAU/BR que é “Promover a Arquitetura e Urbanismo para 

todos”. 
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A CPP-CAU/BR buscou conhecer os atores que executam a ATHIS no 

Brasil e suas metodologias como intuito de incentivar e promover os 

projetos existentes. Em 2018, os projetos parceiros foram: Programa 

Vivenda, Inova Urbis, Ong Soluções Urbanas, Ong TETO, Habitat para a 

Humanidade, Moradigna e outros. 

Como forma de fomentar o acesso da sociedade, o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em parceria com a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara dos Deputados, realizou o 

lançamento da cartilha “ATHIS-Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social”, produzida em coedição com o CAU/SC. O evento foi 

realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados em dezembro. 

 

(Disponível em: http://www.caubr.gov.br/wp-content/ uploads/ 2018/12/ nova-cartilha.pdf). 

O lançamento, em parceria com a Assessoria de Comunicação 

(CAU/BR), na edição especial da “Revista Projeto” dedicada ao tema 

Habitação Social, que  contém 134 páginas com reportagens, entrevistas e 

projetos realizados em todo o país, foi outro evento realizado no Seminário 

“Assistência Técnica Para Habitações De Interesse Social: 10 ANOS DA LEI 

11.888”, em conjunto com o CONFEA e com apoio da CAIXA e do Ministério 

das Cidades.  

 

(Disponível em: http://arcoweb.com.br/projetodesign ) 

Na busca do acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo 

destacam-se: 

 I Seminário Conjunto de ATHIS, em Brasília, com a 

presença de gestores do programa governamental “Cartão 

Reforma’, que promove melhorias habitacionais para famílias 

de baixa renda. O evento contou com a parceria do CAU/BR e 

do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA; 

 A Caixa Econômica Federal – CEF, atendendo a 

parte das solicitações da CPP-CAU/BR, incluir no Programa 

CONSTRUCARD a possibilidade de pagamento de mão-de-obra 

às empresas de Arquitetura e, ainda, comprometeu-se em 

estudar soluções para promover o Microcrédito às famílias de 

baixa renda para melhorias habitacionais; 

 A Artemísia, pioneira na disseminação e no fomento 

de negócios de impacto social no Brasil, convidou o CAU/BR 
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apoiar o Projeto LAB HABITAÇÃO, exclusivo para start ups de 

impacto social com enfoque em habitação de baixa renda. O 

projeto em 2018 teve 375 inscritos, 15 “acelerados” e 04 

contratados pelos patrocinadores do programa (Gerdau, 

Vedacit, Eternit e Tigre). 

Para o alcance desse objetivo estratégico, o CAU/BR aplicou recursos 

no montante de R$ 3,4 milhões, correspondendo a 99,3% do total previsto 

para o seu alcance.  

 

 

Dentro da perspectiva dos Alavancadores, o CAU/BR apresenta seus 

resultados: 

1. Assegurar a sustentabilidade financeira 

O Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF foi criado para viabilizar a 

implementação das atividades operacionais e a manutenção das estruturas 

administrativas dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, cujas receitas 

de arrecadação se apresentem em patamares insuficientes, para o 

totalidade de suas despesas corrente, conforme previsto no artigo 60 da Lei 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, e sua regulamentação pela Resolução 

do Plenário nº 27, de 06 de julho de 2012, que foi alterada pelas Resoluções 

n° 68, de 6 de dezembro de 2013, n° 97, de 5 de dezembro de 2014, e 

ratificadas e consolidadas na Resolução nº 119, de 19 de agosto de 2016.  

Cabe ao CAU/BR à administração desse Fundo por meio de um 

colegiado gestor composto, no exercício de 2018, por membros da 

Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e por representantes dos 

CAU/UF, por eles indicados em reunião ampliada do Plenário do CAU/BR. 

O Demonstrativo de Disponibilizações e Utilização dos Recursos do 

Fundo de Apoio é apresentado a seguir:  

 
*Valores em R$ 1,00.  

 

2. Aprimorar e inovar  

Como forma de aprimorar a gestão financeira do CAU, a Comissão 

Ordinária Planejamento e Finanças (CPFI – CAU/BR):  

 analisou  28 prestações de contas do CAU/BR e dos 

CAU/UF relativas o exercício de 2017, para encaminhamento dos 

relatórios de gestão ao TCU;  

 elaborou relatório das atividades na profissão, que 

foi distribuído aos CAU/UF. O relatório contém informações que 

podem ser utilizadas na gestão dos conselhos estaduais e na 

orientação das ações de fiscalização;  

 definiu modalidades de parcelamento para quitação 

de débitos em atraso dos profissionais e sua prorrogação; 

Região CAU/UF

Valor previsto 

no Plano de 

Ação

Valor 

Disponibilizado 

Utilização 

(%)

Participação 

(%)

AC 831.217 800.674 96,3 17,4

AM 247.021 241.016 97,6 5,2

AP 759.246 749.358 98,7 16,2

RO 475.677 431.928 90,8 9,4

RR 915.626 793.136 86,6 17,2

TO 424.918 424.918 100,0 9,2

 Soma (N) 3.653.705 3.441.029 94,2 74,6

AL 82.315 82.315 100,0 1,8

MA 310.988 309.161 99,4 6,7

PI 484.839 477.314 98,4 10,3

SE 310.072 303.371 97,8 6,6

Soma (NE) 1.188.214 1.172.161 98,6 25,4

4.841.919 4.613.190 95,3              100,0 

Norte 

TOTAL 

Nordeste

CAU/BÁSICO - 2018

D. ALAVANCADORES 
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 revisou a Resolução nº 101, que trata de 

procedimentos contábeis, de auditoria e de planejamento, 

definindo os procedimentos no acompanhamento das prestações 

de contas. O trabalho resultou numa diminuição das obrigações 

burocráticas dos CAU/UF para com o CAU/BR em relação à entrega 

de relatórios e alteração da periodicidade das auditorias externa, 

facilitando o trabalho de elaboração dos relatórios de gestão ao 

TCU; 

 alterou as resoluções de anuidades, suspensão por 

inadimplência e de inscrição em dívida ativa. E realizou um estudo 

de revisão da forma de cobrança das anuidades e formas de 

pagamento de débitos vencidos, aperfeiçoamento dos processos de 

suspensão por inadimplência e inscrição em dívida ativa. 

 realizou o Seminário Nacional de Planejamento, 

Finanças e Auditoria, realizado em agosto, com a participação de 

cerca de cem pessoas, entre presidentes, conselheiros e 

funcionários, de todos os CAUs do país, para tratar de diversos 

temas de competência regimental da Comissão; 

 propôs a flexibilização das diretrizes para 

elaboração dos planos de ação, permitindo a utilização do superávit 

financeiro a critério da gestão de cada CAU/UF; 

 analisou a possibilidade de inclusão da atividade de 

arquitetura e urbanismo nos anexos do “Simples Nacional”, de 

forma a proporcionar redução de impostos. Foi elaborada uma 

pesquisa com pessoas jurídicas, de forma a embasar 

posteriormente uma possível campanha de inclusão na revisão da 

Lei no próximo exercício. 

A Comissão Ordinária de Organização e Administração (COA-

CAU/BR) realizou o “IV Encontro Nacional da COA-CAU/BR com as COA-

CAU/UF”, em dezembro, com a participação de mais de 30 membros, 

dentre conselheiros e assessores dos CAU/UF (MG, MA, RS, PR, MT, RN, SP, 

DF, RJ, GO, AC, PE, BA e RR),  com o objetivo de: 

 analisar e propor aprimoramentos para a 

elaboração dos Regimentos Internos do CAU/UF;  

 definir os procedimentos com relação aos acervos 

oriundos do CREA, em especial, o recebimento e inserção de 

dados no SICCAU; 

 propor planos de trabalhos nas Comissões de 

Organização e Administração no ano 2019, sob a conjuntura 

Interna e Externa do CAU, abordando os parâmetros utilizados 

nos Estudos Setoriais da Construção Civil pelo DIEESE bem 

como Indicadores urbanos. 

 

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN- CAU/BR), após análise das 

contribuições recebidas e buscando aprimorar o Regulamento Eleitoral do 

CAU, elencou as principais mudanças a serem implementadas no próximo 

pleito:  

 condição de elegibilidade (principalmente quanto à 

adimplência); 

  meios de difusão de propaganda;  

 sanções às infrações;  

 desistências de candidatos; e  

 recomposição dos plenários.  

Em novembro, a Comissão concluiu o anteprojeto de resolução e 

encaminhou para consulta pública. A consolidação e aprovação da nova 

Resolução, que irá modelar o próximo processo eleitoral do CAU, será 

apreciada pelo plenário do CAU/BR em 2019. 
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A Assessoria Jurídica, buscando aprimorar seus procedimentos, 

realizou  as seguintes atividades: 

 acompanhamento de 200 processos judiciais. Sendo, 183 já 

preexistentes e 17 processos novos, 121 processos foram 

arquivados, restando um saldo 79 processos para acompanhar 

logrando-se êxito em cerca 98% dos processos; 

 elaborou de defesas judiciais e administrativas e realizou 

despachos e acompanhamentos junto aos Tribunais;  

 prestou assessoramento quando das realizações das 

Reuniões Plenária, Ordinárias e Extraordinárias e no Fórum dos 

Conselhos Profissionais; 

 orientou às atividades administrativas do CAU/BR e 

atendimento às consultas referentes às contratações. Sendo 85 

Informações Jurídicas respondidas;  

 interpretações de Leis e Normas Elaboração de estudos e 

confecção de ofícios, contratos, termos aditivos, deliberações, 

portarias entre outros. 

 realizou assessoramento jurídico legal aos órgãos 

administrativos e colegiados do CAU/BR bem como aos 

CAU/UF, na forma de atendimento a demandas específicas e 

em todas as reuniões da Comissão de Ética e Disciplina, com a 

presença de advogado da AJ em todos os eventos. 

 

Os resultados são demonstrados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

o Assessoramento administrativo: 

 

o Treinamentos 

 

o Processos Éticos:  
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o Assessoramento Jurídico:  

 

o Documentos emitidos:  

 

 

A Assessoria Institucional e Parlamentar buscou aprimorar a atuação 

da unidade, cabe destacar as seguintes realizações: 

 Participou de 86 audiências realizadas juntamente a 

deputados e senadores com vistas a aprimorar leis ou projetos que 

tratam a arquitetura e urbanismo; 

 Solicitou a criação do Portal das Manifestações 

Legislativas - o Portal contem propostas legislativas do CAU/BR 

objetivou dar transparência e tornar mais democrático o processo 

decisório do Conselho em relação às matérias legislativas relativas à 

arquitetura e urbanismo e também temas afetos em trâmite no 

Congresso Nacional. O acesso às proposições em consulta é livre a 

todos os interessados, cabendo o registro das manifestações aos 

Conselheiros Federais do CAU/BR, Presidentes dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados (CAU/UF´s) e membros do 

Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo 

(CEAU); 

(Disponível em: http://transparencia.caubr.gov.br/manifestacoes/ ). 

 Articulou junto aos parlamentares a proposta de 

criação do Dia Nacional do Arquiteto e Urbanista, comemorado no 

dia 15 de dezembro.  A Lei 13.627/2018, que coloca a data no 

calendário oficial brasileiro. Trata-se de uma importante etapa do 

processo de valorização profissional iniciado pelo CAU/BR e pelos 

CAU/UF desde sua criação, em 2011. O CAU/BR começou a 

funcionar justamente no dia 15 de dezembro para que a 

0 5 10 15 20 25 30

AUDIÊNCIAS E PETICIONAMENTOS

MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS

29 

22 
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implementação do conselho coincidisse com a data de nascimento 

do maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. 

 Participação audiências públicas na Câmara dos Deputados 

e Senado Federal e reuniões nos Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) e na Casa Civil, e apresentando subsídios sobre Projetos de Lei 

como: Alteração da Lei 8666/93; Projetos de Lei que regulamentam 

as profissões de Designer, Paisagista e outras; Alteração da Lei 

12.378/2010; PDC 901/2018, que revoga a Resolução 51 do CAU/BR;  

 Encaminhados 48 expedientes com propostas de pareceres, 

emendas, votos em separado, estudos e notas técnicas a 

parlamentares, sobre as proposições, acompanhadas por esta 

assessoria, referente aos temas de políticas urbanas e ambientais, 

regulamentação de profissões, exercício profissional, educação, 

ensino e formação, administração, finanças e relações de trabalho.  

 Gestão e encaminhamento dos convênios de Patrocínio e 

Assistência Técnica realizados pelo CAU/BR – gerenciamento das 

propostas que contribuam para a difusão do conhecimento, o 

estímulo ao desenvolvimento e a consolidação do ensino e do 

exercício profissional bem como consolidar a imagem do Conselho e 

o seu compromisso com o fortalecimento da profissão e da 

arquitetura e urbanismo; 

 Gerenciamento do convênio entre o CAU/BR e UIA para a 

realização do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos - UIA 2020. O 

CAU/BR vem contribuindo para promover e propiciar condições para 

a execução desse congresso. 

 Acompanhamento das Comissões de estudo das normas 

técnicas da ABNT, em temas relacionados à arquitetura e 

urbanismo, como: inspeção predial; elaboração de projetos de 

arquitetura intervenientes; normas de reforma; dentre outras. O 

convênio firmado com a ABNT contempla: a contribuição da 

qualificação dos serviços prestados à sociedade; descontos na 

aquisição de normas e cursos da ABNT (de análise e interpretação de 

normas técnicas). A gestão do convênio ABNT e CAU/BR, a pedido da 

Gerência-Geral, vem acompanhando os serviços da ABNT relativos 

aos arquitetos e urbanistas bem como disponibilizar a visualização e 

impressão de normas técnicas pelos CAU/UF.  

 Buscando harmonizar o exercício das profissões vinculadas 

a ambos os Conselhos (CONFEA/CREA e CAUBR/CAUUF), presta 

assessoramento e acompanhamento junto a Comissão Temporária 

de Harmonização de Exercício Profissional (CTHEP); 

 Elaboração de relatório semanal de  monitoramento das 

373 (trezentas e setenta e três) proposições legislativas de interesse 

da Arquitetura e Urbanismo (Quantitativo de proposições em 3 de 

dezembro às 16h27). Disponível em: 

http://www.caubr.gov.br/relatoriolegislativo/ 
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 Elaboração do requerimento para realização da Sessão 

Solene na Câmara dos Deputados, por ocasião do dia 15 de 

dezembro de 2018, em homenagem ao dia do Arquiteto e Urbanista 

(instituído pela Lei Federal nº 13.627/2018). 

 Realização de três Fóruns interativos, espaço permanente 

de debates sobre os grandes temas nacionais relacionados às áreas 

de atuação da Comissão de Desenvolvimento Urbano e do CAU/BR, 

realizados em: 16/05/2018 (Alterações no Estatuto da Metrópole 

promovidas pela MP 818); em 29/05/2018 (Programa Minha Casa, 

Minha Vida), e em 28/11/2018 (Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social). As audiências públicas são realizadas uma quarta-

feira por mês, sempre com transmissão pelo E-Democracia. O apoio 

técnico é dado pelo LabHacker da Câmara dos Deputados, grupo que 

promove o desenvolvimento colaborativo de projetos inovadores 

em cidadania relacionados com o parlamento. O ciclo de audiências 

públicas é fruto de parceria do CAU/BR com a Comissão de 

Desenvolvimento Urbano.  

 AGENDA LEGISLATIVA 2018 – Lançamento da Agenda 

Legislativa CAU/BR, compilando a posição do CAU sobre 153 

proposições legislativas analisadas em edições do Seminário 

Legislativo; (disponível em: http://www.caubr.gov.br/wpcontent/ 

uploads/2019/01/Agenda-Legislativa.pdf).  

 Elaboração de Termos De Parceria: 

• 9º LEDforum- Congresso Internacional de 

Arquitetura da Iluminação - Editora Lùmiere Ltda, 

em 23 a 24 de agosto de 2018; 

• 90º Encontro Nacional da Indústria da 

Construção (90º ENIC) - Associação dos Sindicatos 

da Indústria da Construção Civil do Estado de Santa 

Catarina (ASIC-SC) , em 16 a 18 de maio de 2018; 

• V Encontro da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (V ENANPARQ) - Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (ANPARQ), em 13 a 19 de outubro de 

2018; 

• 2º Seminário de Acessibilidade e Mobilidade 

Urbana na Perspectiva da Equidade e Inclusão 

Social – SAMUPEIS - Centro Interdisciplinar de 

Estudos em Transportes da Universidade de 

Brasília- Ceftru/UnB, em 08 e 09 de março de 2018. 

 

 Convênios De Patrocínio De 2012-2015 e encerrados em 

2018: 

• “O Ensino da Arquitetura e Urbanismo do Brasil: Das Raízes 

ao Contexto Atual” da Associação Brasileira de Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo (ABEA) - Processo Encerrado em 

03/01/2018; 

• “XXXVII Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo - Maringá 2013” do ENEA Maringá - Processo 

Encerrado em 05/03/2018; 
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• “Projeto para Minicursos em Diretrizes para Edifícios 

Sustentáveis” da Cooperativa de Trabalho em Arquitetura e 

Urbanismo (ARCO- ARQUITETOS COOPERADOS) - Processo 

Encerrado em 03/01/2018; 

• “Dia do Arquiteto 2014 / XI Premiação Anual do IAB/AL” do 

Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento de Alagoas 

(IAB/AL) - Processo encerrado em 07/02/2018; 

• “XXXIV Encontro Nacional Sobre Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo (ENSEA) e XVIII Congresso da Associação Brasileira 

de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (CONABEA)” da 

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 

(ABEA) - Processo encerrado em 22/01/2018.  

• TRAÇOS: Documentação Histórica das Entidades de Classe 

da Arquitetura – IAB/PR; 

• Tocantins Legado: Olhares da Produção Arquitetônica – 25 

anos – IAB/TO. 

 

A Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica, em 

cumprimento de sua finalidade de realizar as atividades referentes à 

coordenação e execução das ações de planejamento e gestão, foram 

realizadas as seguintes ações: 

 Estruturação de modelo e elaboração de premissas 

para nortear os Planos de Ação e Implantação do CAU – 

reprogramação 2018 e a programação do exercício de 2019;  

 Assessoramento técnico às unidades do CAU/BR e 

às unidades estaduais nas questões de planejamento e gestão da 

estratégia; 

 Análise e emissão de 56 parecer sobre as propostas 

Reprogramações dos Planos de Ações e Orçamentos dos CAU/UF – 

exercício 2017, frente aos norteadores estratégicos aprovados para 

o CAU, e elaboração da programação do Plano de Ação e 

Orçamento do CAU – exercício 2018, frente às programações 

apresentadas pelos CAU/UF e pelas unidades do CAU/BR e sua 

aprovação no Plenário; 

 Estruturação e elaboração dos procedimentos, 

limites e valores de utilização dos recursos do Fundo de Apoio pelos 

CAU/UF, visando dotar os Conselhos Estaduais, enquadrados no 

CAU Básico de condições para a execução de suas ações em prol do 

fortalecimento da profissão de arquitetura e urbanismo no estado; 

 Análise, acompanhamento e avaliação do cenário 

de recursos do CAU, no tocante às receitas de arrecadação, frente 

ao programado para o exercício, foram elaborados 12 relatórios de 

acompanhamento do cenário de recursos; 

 Elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a direção 

em tomada de decisões e correção de rumos, e atendimento a 

demandas inerentes ao processo de planejamento e gestão da 

estratégia, foi elaborado um relatório anual. 

 

A Secretaria Geral da Mesa (SGM), dentro do seu papel Institucional 

do CAU/BR conforme disposto no Regimento Geral e Regimento Interno, 

realizou:  

 Organizou e assessorou 464 reuniões entre: 

Plenárias Ordinárias, Plenárias Ampliadas, do Conselho 

Diretor, de Coordenadores de Comissões, de Comissões, 

reuniões conjuntas entre comissões, reuniões Técnicas, 

Reuniões do Colegiado de Entidades de arquitetura e 

urbanismo, do Colegiado do Centro de serviço compartilhado, 

138



24 
 

do colegiado do fundo de apoio, da Comissão temporária de 

harmonização; 

 Encaminhou ao plenário 26 processos ético-

disciplinares em grau de recurso; 

 Encaminhou ao plenário 19 Processos de 

Fiscalização em grau de recurso; 

 Encaminhou ao plenário 15 regimentos internos 

(CAU/AC; CAU/CE, CAU/DF, CAU/MS, CAU/PA, CAU/RR, 

CAU/AM, CAU/RN, CAU/SC, CAU/PB, CAU/PE, CAU/MA, 

CAU/GO, CAU/RO e CAU/ES) para homologação; 

  Elaborou 144 atas e súmulas das reuniões das 

comissões;  

 Encaminhou: 554 convocações participação em 

reuniões; 113 respostas às demandas da Ouvidoria e RIA 

(Rede Integrada de Atendimento); e 7 validações de regras 

para o SICCAU;  

 Realização de 05 consultas públicas;  

 Acompanhamento e atualização do calendário geral 

do CAU/BR;  

 Gestão de 4 processos de contratação de serviços e 

consultorias para o assessoramento das Comissões. 

 

A Gestão da Coordenadoria do Sistema de Gestão Integrada (SGI), 

em 2018, iniciou a vigência do contrato de prestação de serviços de 

fornecimento do Software base do Sistema de Gestão Integrada. Durante o 

ano, foram realizadas ações de implantação do sistema, em conjunto com o 

corpo técnico do CAU/BR, do CAU/RS e do CAU/SP, focando nas soluções 

priorizadas para a primeira etapa de parametrização: Gestão de Processos, 

Gestão de Conteúdo, e Planejamento e Gestão da Estratégia.  

Foram realizadas reuniões técnicas, reuniões de benchmarking, 

treinamentos e 39 Ordens de Serviço para configuração, parametrização e 

customização do sistema para atendimento das necessidades do Conselho, 

inclusive no que diz respeito ao cumprimento do Decreto Federal nº 

8.539/2015, que trata da disposição do uso do meio eletrônico para a 

realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 

entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional. 

A Gerência Administrativa do CAU/BR gerenciou 42 ações distintas, 

as quais se relacionam em seus objetivos principais, na medida em que 

todas as atividades são para suporte da rotina administrativa do CAU/BR. 

Com o intuído de garantir o bom funcionamento do CAU/BR, a 

Gerência Administrativa apresentou,  alinhados aos objetivos estratégicos e 

à gestão institucional, os seguintes os resultados:  

1. GESTÃO DE PESSOAS: 

A equipe de colaboradores do CAU/BR apresenta a seguinte 

composição: 
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Para garantir o bem-estar dos colaboradores, foram realizados os 

seguintes dispêndios em benefícios:  

 

As principais ações que merecem destaques são as seguintes: 

 Reuniões para as tratativas de negociação das 

cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2019/2020); 

 Revisão da metodologia do processo de avaliação 

de Desempenho, com a previsão da avaliação 360°, dentro da 

plataforma do Sistema de Gestão Integrada (SGI). 

 Capacitação dos colaboradores com vistas a 

realização do ciclo de avaliação de desempenho 2019, por meio de 

oficinas realizadas pelo Instituto Fenasbac. 

 Criação do Programa de Qualidade de Vida e Saúde 

do CAUBR (PQVS-CAU), com a realização das primeiras pesquisas de 

levantamento de dados para planejamento do Calendário Anual de 

Atividades 2019. 

 

 

2. EVENTOS E VIAGENS:  

Para a realização dos eventos institucionais foram gastos, 

respeitando os procedimentos licitatórios, o montante de R$ 725.734,65 

(Setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta 

e cinco centavos).  

Além das Plenárias Ordinárias mensais, das Plenárias Ampliadas e dos 

Fóruns dos Presidentes trimestrais, os principais eventos institucionais 

realizados foram: Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do CG-CSC 

(mensais), Seminário Regional da CED em abril; Encontro das Assessorias de 

Comunicação, Treinamento CED, Seminário CEF – Manaus em maio; 

Seminário Técnico CSC, Capacitação CRI-CAU/BR em junho; Seminário 

CAU/BR e CEAU - Rio de Janeiro, Fórum Nacional - CPUA-CAUBR - São Paulo, 

em julho; Seminário CPFi, Seminário CONFEA e CAU/BR em agosto; Reunião 

COA com CAUs UF – Natal, Seminário CEAU - CAU/BR - São Paulo, Seminário 

Técnico da CED-CAU/BR em setembro; Reunião Regional COA-CAU/BR – 

Goiânia, Seminário CED-CAU/BR – Florianópolis em outubro; Treinamento 

dos colaboradores na FENASBAC em novembro; IV Encontro da COA- 

CAU/BR, Lançamento Manual ATHIS, Espaço CAU/BR sobre ATHIS - Câmara 

dos Deputados, Seminário Legislativo, Seminário CPP-CAU/BR e CAU/SP - 

São Paulo, Solenidade Dia do Arquiteto e Urbanista, em dezembro. 

Com a emissões de passagens aéreas, passagens terrestres, aluguéis 

de carros e hospedagens de convidados (que não receberam diárias a 

serviço do CAU/BR), foram dispendidos R$ 2.019.962,51 (Dois milhões, 

dezenove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos) com a agência de viagens, legalmente contratada. Foram gastos, 

ainda, R$ 25.456,20 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 

e vinte centavos) com contratação, por meio de seguradora licitada, de 

seguro viagem para os Conselheiros Federais do CAU/BR. 

 

R$0,00 R$400.000,00 R$800.000,00

Plano de Saúde/reembolso…

Auxílio alimentação

Auxílio creche

Auxílio transporte

Total gasto com rescisões

R$ 908.479 

R$ 949.796 

R$ 29.778 

R$ 56.876 

R$ 98.826 
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3. COMPRAS E LICITAÇÕES: 

Em atendimento a legislação que trata dos processos licitatórios, 

foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

3. DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO:  

 

Na gestão dos documentos oficiais, foram realizadas as 

seguintes ações: 

 

 Continuação da organização do Arquivo-Geral do CAU/BR 

(ordenação, classificação (Resolução n°14/2001-CONARQ) descrição, 

acondicionamento, arquivamento).  

 Organização dos processos Administrativos e Financeiros de 

2015 a 2016. 

 Especificação dos requisitos para Sistemas Informatizados 

de Gestão Arquivistas de Documentos no SGI, conforme e-Arq Brasil 

(Resolução n°32/2010-CONARQ) para definição das regras de negócio no 

módulo ECM - Gestão de Conteúdo. 

 

 

5. SERVIÇOS GERAIS:  

A demanda de serviços de apoio do CAU/BR envolvem diversas 

atividades de manutenção, dentre as quais destacamos: 

  Licitação para contratação de mão-de-obra 

terceirizada de serviços com limpeza e conservação, copeiragem, 

motorista executivo, recepcionista e garçom, em substituição aos 

três contratos anteriormente em vigor. Tal mudança proporcionou 

um positivo impacto na gestão, fiscalização e acompanhamento de 

tais serviços, permitindo aprimorar a prestação dos serviços; 

 Realização de obras para adequar os espaços 

disponíveis nas instalações do Conselho, com destaque para as 

mudanças de layout na Secretaria Geral da Mesa e Gabinete da 

Presidência, que permitiram uma melhor disposição das estações 

de trabalho dos funcionários destes setores.  

 Aprimoramento dos serviços prestados pela 

empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 

aparelhos de ar condicionado do Conselho, seguindo o cronograma 

anual de higienização e manutenção dos aparelhos, para melhoria 

do ambiente profissional; 
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 Licitação de empresa de telefonia móvel para o 

CAU/BR e para os CAU/UF que manifestaram interesse em 

participar do Registro de Preços. 

 

A Gerência Orçamento e Finanças, responsável pela manutenção das 

atividades da Gerência Financeira, na busca por aprimoramentos promoveu 

a realização de um seminário de aperfeiçoamento da legislação tributária 

aos colaboradores do CAU, a fim de aprimorar os processos das atividades 

financeiras. Considerando a decisão da FEBRABAN, de implantação do 

boleto com registro para todo o sistema CAU, foram realizados estudos com 

vista a adaptação dos sistemas internos de cobrança e acompanhamento 

das receitas da arrecadação. Foram objetos de aprimoramento dos 

relatórios de execução orçamentária do CAU/BR e do CSC, do 

acompanhamento das receitas e das despesas do CAU bem como de análise 

das prestações de contas trimestrais do CAU/BR e dos CAU/UF. 

Por fim, o Plenário do CAU/BR, que foi coordenado pelo presidente 

Arq. Luciano Guimarães, efetivou os seguintes resultados: 

 Eleição para Presidente do CAU/BR– gestão 

2018/2020 e dos Primeiro e segundo Vice-Presidentes - gestão 

2018; 

 Formação das Comissões de 2018; 

 Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício 

de 2017; 

 Aprovação do Plano de Ação 2019 do CAU; 

 Aprovação do Plano Nacional de Comunicação 

2018; 

 Prorrogação do prazo de vencimento, para 

pagamento com desconto, das anuidades referentes ao exercício de 

2018; 

 Lançamento do livro "Comentários ao Código de 

Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil", do arquiteto e urbanista João Honório de Mello Filho, 

elaborado sob encomenda da Comissão de Ensino e Disciplina; 

 Debate sobre o Fórum de Presidentes e ações do 

CAU/BR; 

 Discussão sobre o do PL 6814/2017, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

revoga a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 de agosto 

de 2011; 

 Lançamento do “Anuário de Arquitetura e 

Urbanismo 2018”; 

 Aprovação do fórum participativo de consulta para 

construção do Termo de Referência do SICCAU 2.0, uma instância 

técnica consultiva do Colegiado de Governança do Centro de 

Serviços Compartilhados para auxiliar na construção do Termo de 

referência (TR); 

 Debate sobre o oferecimento, por parte dos 

CAU/UF e CAU/BR, de descontos e vantagens em produtos e 

serviços de terceiros; 

 Aprovação do documento a ser apresentado aos 

candidatos das eleições 2018; 

 Diálogo sobre a Medida Provisória do Saneamento 

Básico; 

 Debate da agenda para a realização do XXVII 

Congresso Mundial de Arquitetura – UIA 2020 RIO; 

 Revisão da cobrança de anuidades, do processo 

administrativo de cobrança precedendo à suspensão do registro em 

razão de inadimplência; 
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 Criação das Comissões Temporárias de Fiscalização, 

de Registro e para a construção da sede do CAU/BR; 

 Discussão sobre Fiscalização de Patrimônio 

Histórico; 

 Discussão sobre a proposta para criação do Prêmio 

Brasileiro de Jornalismo em Arquitetura e Urbanismo; 

 Discussão sobre a proposta para lançamento do 

Concurso Público Nacional para escolha do Projeto Gráfico do Novo 

Site do CAU/BR e dos CAU/UF; 

 Participação no Seminário Legislativo; 

 Autorização da Campanha de comemoração do Dia 

do Arquiteto e Urbanista; 

 Discussão sobre o Acordo com a Ordem dos 

Arquitectos de Portugal; 

 Apresentação da síntese da proposta de tarifas 

bancárias da CAIXA frente ao BB; 

 Ações relacionadas com ATHIS; 

 Deliberação para atualização Cadastral dos 

arquitetos e urbanistas e pessoas jurídicas; 

Foram aprovadas nas reuniões Plenárias: 

 

(disponível em: https://www.caubr.gov.br/legislacao/). 

 

 

Dentro da perspectiva SOCIEDADE, o CAU/BR apresentou as 

seguintes ações e resultados: 

1. Impactar significativamente o planejamento e a gestão do 

território  

Buscando atuar e articular com os órgãos institucionais dos três 

poderes (executivo, legislativo e judiciário) em todas as legislações 

pertinentes ao crescimento e transformação dos territórios e das cidades, a 

Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA) consolidou, 

juntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a "Carta-Aberta 

Aos Candidatos Nas Eleições De 2018 - Pelo Direito À Cidade”, um 

manifesto dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil em defesa do Planejamento 

Urbano Solidário e Inclusivo. O documento apresentou 50 propostas para 

“um Planejamento Urbano Solidário e Inclusivo que seja o vetor da 

democracia no Brasil” e resultante do “Seminário Nacional de Política 

Urbana: por cidades humanas, justas e sustentáveis” (disponível em: 

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/CAU_BR_Carta-

aos-Candidatos-2018_-070818-1.pdf).  

O Seminário “Patrimônio X Cidades - os desafios da 

sustentabilidade”, realizado em Boa Vista/RR, com as palestras: Patrimonio 

Arquitectónico Vernáculo en México; Elaboração de Projetos Sustentáveis - 

Lançamento do e-Book; Precificação de projetos: Metro Quadrado X Hora 

Trabalhada, Como Escolher? Palestra: Siccau – Ambiente Profissional, 

Acessibilidade, “Las Colonias” De Guadalajara; 

¿Modernidad/Sustentabilidad?, Palestra: A Cidade De Boa Vista: Espaço E 

Tempo; Patrimonio Cultural Y Sustentabilidad, Palestra: Território Usado, 

Rugosidades E Patrimônio: Refletindo Sobre O Espaço Banal; Planejamento 
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Em Marketing Digital: A Nova Era Tecnológica; O Papel Do Município Na 

Execução Da Política Urbana E Os Instrumentos Legais De Preservação Do 

Ordenamento Territorial; Tecnologia De Cidades Inteligentes Como 

Ferramenta Para Sustentabilidade Das Cidades Em Situações De Crise; 

Palestra: Paisaje Cultural Y Conservación Del Patrimonio En México; O 

Patrimônio Arquitetônico No Perú: Análise De Duas Cidades-Cusco E Lima; 

Nuevos Asentamientos Y El Desarrollo Duradero, e teve como resultado a 

proposta de realização de seminário para troca de experiências Intra/Entre 

os países da América Latina, a ser realizado no ano de 2019, com o foco de 

debater as boas práticas em Arquitetura e Urbanismo. 

A CPUA apoiou os eventos "Experiências e práticas em avaliação dos 

impactos da política urbana – panorama atual da sustentabilidade urbana 

no Brasil- Perspectivas de controle e regulação" e “Fontes de aferição dos 

usos das metas de desenvolvimento Sustentável nas Regiões 

Metropolitanas de Minas Gerais, apresentação dos números finais", com o 

objetivo de tomar conhecimento dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável), bem como identificar e incorporar os ODS e a Agenda 2030 

nas Ações do CAU/BR. 

2. Valorizar a Arquitetura e Urbanismo 

O CAU/BR começou a funcionar no dia 15 de dezembro 2011, para 

que a implementação do conselho coincidisse com a data de nascimento do 

maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. Todo ano, a Solenidade do Dia 

do Arquiteto e Urbanista é realizada nesta data, com o intuito de divulgar 

ações realizadas em prol da Arquitetura e Urbanismo. Ocorreram vários 

lançamentos importantes para arquitetos e urbanistas em 2018 tais como: 

a campanha “Arquitetura e Urbanismo Fazem Diferença”; a edição especial 

da “Revista Projeto” sobre ações de Assistência Técnica em Habitação de 

Interesse Social, com encarte da Cartilha ATHIS – Um Direito e Muitas 

Possibilidades” (disponível em: https://www.caubr.gov.br/revista-projeto-

lanca-edicao-especial-sobre-assistencia-tecnica-de-habitacao-social/) e do 

Manual do Arquiteto Recém-Formado, publicação patrocinada pelo 

CAU/DF. 

O CAU/BR ainda prestou homenagem a uma série de trabalhos 

revolucionários que aconteceram nos últimos anos em Brasília, destacando 

a atuação da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação 

(SEGETH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito 

Federal (CODHAB-DF), reconhecidas pelo trabalho nas áreas de Habitação 

Social, Assistência Técnica, Concursos Públicos de Arquitetura e 

Regularização Fundiária.  

Esse relatório demonstra quão profícuo foi o exercício de 2018 em 

prol do fortalecimento da profissão e da Arquitetura e Urbanismo, com os 

resultados alcançados e o cumprimento das metas estabelecidas. Com o 

mesmo empenho o Conselho atuará nos novos avanços e desafios previstos 

não só para 2019, mas até 2023, na busca do atingimento da sua Visão: “Ser 

reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da 

Arquitetura e Urbanismo”. 

144

https://www.caubr.gov.br/revista-projeto-lanca-edicao-especial-sobre-assistencia-tecnica-de-habitacao-social/
https://www.caubr.gov.br/revista-projeto-lanca-edicao-especial-sobre-assistencia-tecnica-de-habitacao-social/


7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
7.1 - Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e
administração

7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance
dos resultados da UPC no exercício

7.2 - Gestão orçamentária e financeira

7.2.1 - Despesas detalhadas

7.2.2 - Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações

7.2.3 - Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado

7.2.4 - Explicações sobre variações do resultado

7.2.5 - Principais desafios e ações futuras

7.3 - Gestão de pessoas

7.3.1 - Avaliação da força de trabalho

145



7.3.2 - Detalhamento da despesa de pessoal

7.3.3 - Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

7.4 - Gestão de licitações e contratos

7.5 - Gestão patrimonial e infraestrutura

7.6 - Gestão da tecnologia da informação

7.7 - Gestão de custos

7.8 - Sustentabilidade ambiental

146



  

7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 

ANEXO - Estratégia e Metas das Áreas de Gestão - Vide anexo do tópico 7.1 no final da seção
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7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE
GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO
 

A eficiência e a conformidade legal de áreas relevantes de gestão do CAU/BR que contribuíram para o alcance dos resultados encontram-se
demonstradas a seguir.
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7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 

A eficiência e a conformidade legal da área de gestão orçamentária e financeira do CAU/BR encontram-se demonstradas a seguir.
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7.2.1 - DESPESAS DETALHADAS
 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 8.629.652,70 9.103.268,38 8.629.652,70 9.103.268,38 0,00 0,00 8.629.652,70 9.103.268,38

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS
Patronal 2.234.218,04 2.365.640,95 2.234.218,04 2.365.640,95 0,00 0,00 2.234.218,04 2.365.640,95

6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - PAT 972.730,17 1.021.476,68 972.730,17 1.021.476,68 0,00 0,00 972.730,17 1.021.476,68

6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de
Saúde 648.238,32 954.104,02 625.259,42 919.884,17 22.978,90 34.219,85 625.259,42 919.884,17

Demais elementos do grupo 3.504.700,25 3.630.169,16 3.504.700,25 3.630.169,16 0,00 0,00 3.504.700,25 3.630.169,16

2. Juros e Encargos da Dívida

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

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias -
Conselheiros/Convidados 3.242.795,77 2.820.187,42 3.242.795,77 2.820.187,42 0,00 0,00 3.240.770,77 2.820.187,42

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras
Consultorias 450.034,15 950.649,67 428.184,15 477.844,92 21.850,00 472.804,75 417.017,07 364.149,82

6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços
de Comunicação e Divulgação 2.643.502,82 3.718.158,78 2.643.502,82 3.713.206,22 0,00 4.952,56 2.351.157,84 3.711.147,22

150



6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistemas ERP -
Implanta Informática 1.254.995,99 1.387.463,99 1.254.995,99 1.351.421,92 0,00 36.042,07 1.135.373,00 1.351.421,92

6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau 787.961,94 589.607,15 581.022,49 589.607,15 206.939,45 0,00 465.657,92 543.200,97

6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center 1.148.670,65 980.990,31 1.141.406,62 980.990,31 7.264,03 0,00 1.138.670,65 914.797,15

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center 839.459,21 924.879,07 839.459,21 924.879,07 0,00 0,00 755.891,49 843.924,05

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Despesas com
Eventos 1.172.238,35 683.885,55 1.163.353,93 683.885,55 8.884,42 0,00 1.128.220,16 611.042,20

6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -
Conselheiros/Convidados 2.280.886,23 2.043.947,16 2.280.886,23 2.043.947,16 0,00 0,00 2.063.725,69 2.003.171,11

6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU UF 995.343,00 995.343,00 995.343,00 995.343,00 0,00 0,00 995.343,00 995.343,00

Demais elementos do grupo 4.498.908,63 4.423.184,90 4.466.533,93 4.369.012,06 32.374,70 54.172,84 4.182.873,42 4.210.053,63

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de
Desenvolvimento de Sistemas 2.698.459,00 1.438.660,00 1.139.428,54 673.409,98 1.559.030,46 765.250,02 925.942,13 453.667,91

Demais elementos do grupo 2.043.985,90 1.111.471,31 1.235.082,80 528.297,65 808.903,10 583.173,66 1.235.047,80 528.069,32

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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7.2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES
 

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 57.268.781,00 57.999.665,00 10.214.839,80 4.047.289,00 10.206.277,80 2.421.953,00 57.277.343,00 59.625.001,00

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 49.768.781,00 48.018.166,00 5.258.451,80 714.568,00 10.206.277,80 2.421.953,00 44.820.955,00 46.310.781,00

6.2.1.1.1.03 - COTA
PARTE 28.929.092,00 31.868.532,00 844.768,80 494.737,00 785.879,80 674.025,00 28.987.981,00 31.689.244,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 1.076.112,00 1.117.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.112,00 1.117.005,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

1.076.112,00 1.117.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.112,00 1.117.005,00

6.2.1.1.1.06 -
FINANCEIRAS 895.000,00 1.517.214,00 467.986,00 0,00 0,00 0,00 1.362.986,00 1.517.214,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

895.000,00 1.517.214,00 467.986,00 0,00 0,00 0,00 1.362.986,00 1.517.214,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

895.000,00 1.517.214,00 467.986,00 0,00 0,00 0,00 1.362.986,00 1.517.214,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 13.346.682,00 13.515.415,00 3.945.697,00 219.831,00 3.898.503,00 1.747.928,00 13.393.876,00 11.987.318,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

389.462,00 60.000,00 47.194,00 219.831,00 0,00 0,00 436.656,00 279.831,00
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6.2.1.1.1.08.05 - RECEITA
DE RESSARCIMENTO 12.957.220,00 13.455.415,00 3.898.503,00 0,00 3.898.503,00 1.747.928,00 12.957.220,00 11.707.487,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 7.500.000,00 9.981.499,00 4.956.388,00 3.332.721,00 0,00 0,00 12.456.388,00 13.314.220,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 7.500.000,00 9.981.499,00 4.956.388,00 3.332.721,00 0,00 0,00 12.456.388,00 13.314.220,00

6.2.1.1.2.05.01 -
SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE

7.500.000,00 9.981.499,00 4.956.388,00 3.332.721,00 0,00 0,00 12.456.388,00 13.314.220,00

6.2.2.1 -
DISPONIBILIDADES DE
CREDITO

57.268.781,00 57.999.665,00 7.940.951,91 10.737.604,43 7.932.389,91 9.112.268,43 57.277.343,00 59.625.001,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA
DESPESA

57.268.781,00 57.999.665,00 7.940.951,91 10.737.604,43 7.932.389,91 9.112.268,43 57.277.343,00 59.625.001,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 40.840.963,72 43.026.563,00 7.314.951,72 9.733.037,06 5.141.113,44 7.545.997,06 43.014.802,00 45.213.603,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 17.320.874,99 17.837.474,51 1.014.807,17 1.790.116,43 900.991,56 1.213.093,53 17.434.690,60 18.414.497,41

6.2.2.1.1.01.01.01 -
PESSOAL E ENCARGOS 17.108.018,99 17.626.545,51 666.032,43 1.430.239,27 736.297,02 1.183.764,00 17.037.754,40 17.873.020,78

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO
PESSOAL

11.743.582,46 11.913.931,40 467.186,52 963.973,66 528.468,30 861.146,13 11.682.300,68 12.016.758,93

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 3.483.747,93 3.636.876,04 112.245,92 208.802,65 155.948,69 246.364,25 3.440.045,16 3.599.314,44

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.880.688,60 2.075.738,07 86.599,99 257.462,96 51.880,03 76.253,62 1.915.408,56 2.256.947,41

6.2.2.1.1.01.01.02 -
DIÁRIAS 212.856,00 210.929,00 348.774,74 359.877,16 164.694,54 29.329,53 396.936,20 541.476,63

6.2.2.1.1.01.02 -
MATERIAL DE CONSUMO 172.502,00 142.514,00 9.045,06 37.218,38 60.782,86 33.142,94 120.764,20 146.589,44
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6.2.2.1.1.01.02.01 -
MATERIAL DE CONSUMO 172.502,00 142.514,00 9.045,06 37.218,38 60.782,86 33.142,94 120.764,20 146.589,44

6.2.2.1.1.01.03 -
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA

3.574.380,00 3.348.346,19 795.033,09 701.922,14 609.704,15 336.278,81 3.759.708,94 3.713.989,52

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

390.052,00 480.718,19 55.472,51 25.874,43 27.268,24 66.811,48 418.256,27 439.781,14

6.2.2.1.1.01.03.02 -
DIÁRIAS 3.184.328,00 2.867.628,00 739.560,58 676.047,71 582.435,91 269.467,33 3.341.452,67 3.274.208,38

6.2.2.1.1.01.04 -
SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

16.903.497,73 18.936.636,30 5.243.387,72 6.704.640,79 2.906.813,87 5.375.560,55 19.240.071,58 20.265.716,54

6.2.2.1.1.01.04.01 -
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA

1.174.059,00 2.785.730,00 1.037.754,01 1.623.592,55 348.625,34 1.691.317,45 1.863.187,67 2.718.005,10

6.2.2.1.1.01.04.02 -
SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

2.421.987,00 2.310.120,00 516.218,02 1.763.438,25 280.896,17 245.380,00 2.657.308,85 3.828.178,25

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO
SISTEMAS
INFORMATIZADOS

5.806.788,73 5.817.196,00 427.227,57 277.019,07 476.479,30 58.482,57 5.757.537,00 6.035.732,50

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS PRESTADOS 4.534.031,00 5.284.791,30 2.651.270,50 2.368.424,56 834.405,29 2.714.944,15 6.350.896,21 4.938.271,71

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 2.966.632,00 2.738.799,00 610.917,62 672.166,36 966.407,77 665.436,38 2.611.141,85 2.745.528,98

6.2.2.1.1.01.05 -
ENCARGOS DIVERSOS 576.000,00 279.500,00 25.803,68 333.380,10 40.000,00 20.000,00 561.803,68 592.880,10

6.2.2.1.1.01.05.01 -
ENCARGOS DIVERSOS 576.000,00 279.500,00 25.803,68 333.380,10 40.000,00 20.000,00 561.803,68 592.880,10
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6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

2.293.709,00 2.482.092,00 226.875,00 165.759,22 622.821,00 567.921,23 1.897.763,00 2.079.929,99

6.2.2.1.1.01.07.01 -
FUNDO DE APOIO
FINANCEIRO AOS CAU-
UF

995.343,00 995.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.343,00 995.343,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS,
CONTRATOS E
PATROCÍNIO

1.082.198,00 1.284.095,00 226.875,00 165.759,22 622.821,00 399.042,87 686.252,00 1.050.811,35

6.2.2.1.1.01.07.03 -
FUNDO DE RESERVA DO
CSC

216.168,00 202.654,00 0,00 0,00 0,00 168.878,36 216.168,00 33.775,64

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
DE CAPITAL

16.427.817,28 14.973.102,00 626.000,19 1.004.567,37 2.791.276,47 1.566.271,37 14.262.541,00 14.411.398,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 16.427.817,28 14.973.102,00 626.000,19 1.004.567,37 2.791.276,47 1.566.271,37 14.262.541,00 14.411.398,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES

4.730.883,28 3.248.226,00 511.062,52 979.567,37 1.547.886,80 1.220.346,37 3.694.059,00 3.007.447,00

6.2.2.1.1.02.01.04 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.696.934,00 11.724.876,00 114.937,67 25.000,00 1.243.389,67 345.925,00 10.568.482,00 11.403.951,00
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7.2.3 - DISCUSSÃO DO DESEMPENHO ATUAL EM COMPARAÇÃO COM O DESEMPENHO ESPERADO
 

ANEXO - Desempenho Orçamentário 2018 - Vide anexo do tópico 7.2.3 no final da seção
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7.2.4 - EXPLICAÇÕES SOBRE VARIAÇÕES DO RESULTADO
 

ANEXO - Variações dos Resultados Orçamentários - Vide anexo do tópico 7.2.4 no final da seção
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7.2.5 - PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS
 

O Plano de Ação do CAU/BR, na forma da programação proposta para o exercício de 2019, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos
profissionais e da arquitetura e urbanismo no Brasil, está composto por 77 iniciativas estratégicas sendo 38 projetos e 39 atividades. Os
recursos destinados à implementação dessa programação totalizam R$ 60,723 milhões, refletindo uma variação de 1,8% frente à programação
2018 (R$ 59,625 milhões). Cabe ressaltar que, frente às receitas de arrecadação do exercício, houve um aumento foi de 6,6%. Das fontes de
recursos 55,9% advém das receitas de arrecadação compreendendo as do exercício e de exercícios anteriores (R$ 33,92 milhões); 23,4% dos
saldos de exercícios anteriores (R$ 14,19 milhões); 18,4% de Outras Receitas (R$ 11,17 milhões); e 2,4% de aplicações financeiras (R$ 1,43
milhão). Frente às iniciativas estratégicas constantes do Plano de Ação - 2018, verifica-se: (i) a inclusão 2 Comissões, sendo: a Comissão
Temporária de Registro Profissional e a Comissão Temporária de Fiscalização; (ii) a inclusão de 8 novos projetos, sendo: "Atividade de
integração com o Segmento Estudantil: Extensão Universitária e CAU-Jovem"; "Projeto de Formação Continuada"; "Seminário Nacional da
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR"; "Contratação de Consultoria especializada"; "Seminários com os CAU/UF sobre a regulamentação
e procedimentos do processo eleitoral do CAU"; "Publicação de Cartilha e Folder (guia-geral e guia-rápido) sobre o processo eleitoral da CAU";
"Reuniões e Seminários de divulgação de temas da CTF-CAU/BR"; e "TV CAU/BR"; (iii)  inclusão de duas atividades, sendo: "Manter e
desenvolver as atividades da Comissão Temporária de Registro Profissional CAU/BR"; e "Manter e desenvolver as atividades da CTF-
CAU/BR"; (iv) descontinuidade de 1 projetos, sendo: "MRG CAU"; e (v) descontinuidade de uma atividade, sendo: "Fundo de Reserva do CSC".
Verificou-se também que os projetos de "Manifestações Técnicas para atendimento do pressuposto no Decreto 9235/2017 e Acordo CAU/BR -
MEC" e "Acreditação de Cursos e Perfis e Padrões de Qualidade (Projeto Piloto)" foram realocados da Comissão de Ensino e Formação para o
Gabinete da Presidência, assim como o Projeto da "ATHIS" que foi realocado da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares para o
Gabinete da Presidência. Cabe mencionar que, na programação a ser desenvolvida pelo CAU/BR, em 2019, as iniciativas inerentes ao Centro
de Serviços Compartilhado totalizam R$ 15,03 milhões ou 24,7% do total programado (R$ 60,72 milhões). No tocante à nova sede do CAU/BR,
o projeto monta em R$ 11,72 milhões, refletindo 19,3% do total. No contexto, os recursos direcionados ao desenvolvimento dessas iniciativas
estratégicas representam pouco mais de 44% da programação 2019. Assim, todas as demais iniciativas a serem desenvolvidas pelo CAU/BR
respondem por aproximadamente 56% do total programado (R$ 62,72 milhões).

No contexto da atuação focando os objetivos estratégicos prioritários, na forma do Mapa Estratégico do CAU/BR para 2019, e na destinação
estratégica de recursos,  para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R$ 6,38 milhões,
representando 20,4% da receita líquida da arrecadação do exercício - RAL (R$ 31,25 milhões); em Atendimento, R$ 8,31 milhões ou 26,6%;
em Comunicação, R$ 4,91 milhões ou 15,7%. Para Patrocínios, frente às prioridades estratégicas de atuação do CAU/BR, em 2019, não há
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destinação de recursos essa iniciativa estratégica. No desenvolvimento das iniciativas estratégicas vinculadas aos objetivos estratégicos
priorizados pelo CAU/BR, "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade"; "Influenciar as diretrizes do ensino de
Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada"; e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão", os recursos direcionados
totalizam R$ 6,34 milhões ou 20,3% da RAL. No desenvolvimento das ações direcionadas à Assistência Técnica em Habitações de Interesse
Social - ATHIS, no âmbito do objetivo estratégico "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo", estão direcionados recursos no
montante de R$ 625,1 mil representando 2,0% da RAL. Na busca de uma atuação em níveis de excelência, o CAU/BR está direcionando
recursos para a Capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R$ 482,6 mil, ou 2,4% das Aplicações em Pessoal
(salários, encargos e benefícios - R$ 19,77 milhões). Cabe mencionar que os gastos líquidos com salários e encargos, no total de R$ 17,38
milhões, representam 38,5% do total das receitas correntes previstas para o exercício (R$ 45,11 milhões, desconsiderando da receita corrente
os valores referentes ao CSC - Serviços por Adesão SGI -R$ 478,4 mil, e os de Ressarcimento do Siscaf - R$ 943,4 mil).
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7.3 - GESTÃO DE PESSOAS
 

Conformidade legal
O CAU/BR está em constante evolução em suas políticas de Gestão de Pessoas, tendo consolidado o  Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração implantado no ano de 2016. No ano de 2017 teve seu primeiro ciclo completo de avaliação de desempenho por competências,
com base em normativo de avaliação de desempenho e finalizado o normativo de treinamento de pessoal. As regras de pessoal estão definidas
por meio de portarias normativas e o acordo coletivo de trabalho com vigência 2018/2019.
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7.3.1 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
 

Força de trabalho da UPC

Introdução
Mediante adequações de estrutura organizacional aprovadas mediante as Deliberações Plenárias CAU/BR DPOBR nº 0070-09 e 0073-09, de
2017 vigente em 2018, o quadro de pessoal do CAU/BR autorizado era composto por 95 colaboradores, sendo 66 servidores de carreira,
23 servidores sem vínculo com a Administração Pública, de Livre Provimento e Demissão e 6 servidores com contratos temporários.

Analise Crítica
Os ingressos no exercício de 2018 representam 10,3% da lotação efetiva, enquanto os egressos representam 4,6%, caracterizando além da
recomposição de vagas abertas, uma adequação de estrutura organizacional.

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 66 65 4 2

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 66 65 4 2

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 66 65 4 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
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2. Servidores com Contratos Temporários 6 6 3 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 23 16 2 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 95 87 9 4

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 51 14

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 51 14

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 51 14

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 3 2

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 16 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 70 17

Detalhamento da estrutura da UPC
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Introdução
A estrutura organizacional do CAU/BR encontra-se pautada na otimização do custo da máquina administrativa e diante da necessidade de
organização da força de trabalho frente às demandas de atendimento à missão institucional.

Analise Crítica
O  Conselho  realiza,  esporadicamente,  revisão  da  estrutura  organizacional,  quando  há  necessidade  de  readequação  sendo  as
últimas deliberadas em 2017. 

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Cargos em Comissão 29 22 2 2

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 29 22 2 2

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 6 6 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 23 16 2 2

               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
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3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 29 22 2 2

Análise Crítica

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
O quadro de pessoal lotado ao final do exercício de 2018 de 87 empregados, frente ao quadro aprovado de 95 demonstra a necessidade de
planejamento da força de trabalho e redimensionamento de cada unidade, sendo que o preenchimento das vagas está condicionado a estudo
de viabilidade econômica e financeira.

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 70 empregados lotados nas áreas meio e 17 nas áreas fim,
representou a razão de 80,5% e 19,5% 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 Deliberação Plenária DPOBR Nº 0073-09/2017 aprovou a proposta de correlação entre os empregos de livre provimento e demissão do
CAU/BR aos cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superior (DAS), da Administração Pública Federal, bem como a
destinação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos cargos em comissão nos níveis 1,2 e 3 do Grupo de Direção e Assessoramento
(DAS) para ocupação por empregados públicos efetivos. A ocupação dos empregos de livre provimento e demissão e exercícios das funções
gratificadas estão condicionados a estudo de viabilidade econômica e financeira, no ano de 2018, dentro do prazo estipulado na Deliberação
Plenária DPOBR Nº 0073-09/2017.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponívelNão há impacto relevante causado por aposentadoria de empregados do CAU/BR, face à média de idade do quadro de pessoal encontrar-se
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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 2018 não causaram impacto relevante às atividades desenvolvidas.
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7.3.2 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL
 

Despesas com Pessoal

Justificativa para aumento/diminuição
O aumento do montante de despesa de pessoal em relação a 2017, de 6,4%, deveu-se primordialmente aos reajustes salarial em janeiro de
2018 por força do Acordo Coletivo de Trabalho, de 2,06% e dos planos de saúde dos empregados, reembolsados pelo CAU/BR no exercício na
ordem de 13,55%.

Exercício Funcionários Ativos Funcionários Inativos Pensionistas Total

Despesas de Pessoal

2018 16.623.913,86 0,00 0,00 16.623.913,86

2017 15.628.505,90 0,00 0,00 15.628.505,90
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7.3.3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA
 

Gratificação de desempenho
O modelo de gestão de desempenho desenvolvido por empresa especializada, resultou na Norma de Avaliação de Desempenho e Manual do
Avaliador vigentes desde de agosto de 2016 e atualizado em 2018. O modelo vigente não prevê concessão de gratificação de desempenho,
entretanto as avaliações podem resultar em progressões funcionais e as consequentes elevações remuneratórias conforme exposto no item a
seguir.

Progressão funcional
Um dos objetivos do modelo de Avaliação de Desempenho adotado é Identificar os colaboradores melhor classificados na escala de pontos
definida visando subsidiar o processo de ascensão funcional, nesse caso, Promoção Horizontal por merecimento e por resultado, quando for o
caso.

Metodologia do Processo de Avaliação de Desempenho
a) O modelo de Avaliação de Desempenho por Competência tem por base um conjunto de ações planejadas e estruturadas, com foco nas
atitudes e comportamentos observados no cotidiano do trabalho.
b) O resultado da avaliação de desempenho por competência de cada colaborador, em pontos, indicará a posição classificatória estabelecida
no intervalo de 22 a 110 pontos totalizados a partir da soma dos valores de cada competência, considerando-se os níveis funcionais e os
aspectos:

Comprometimento❍

Motivação para aprender❍

Comunicação❍

Gestão do tempo❍

Capacidade técnica❍
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Trabalho em equipe❍

Flexibilidade❍

Comportamento funcional❍

Conhecimento da legislação❍

Gestão de processos/projetos❍

Visão sistêmica❍

Tomada de decisão❍

Estágio probatório
A partir do início das atividades em 2012, o CAU/BR realizou um único Concurso Público 1/2013, no qual não foi previsto estágio probatório,
não sendo obrigatório no regime celetista pertinente aos Conselhos de Fiscalização Profissionais.

Tabela de remuneração
PORTARIA NORMATIVA N° 61, DE 17 DE JANEIRO DE 2018
 
Reajusta as Tabelas de Remuneração do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras
providências.
 
O Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no uso das atribuições que lhe conferem o art. 29, inciso III da Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 159 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR n° 0065-05/2017, de 28
de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017;
 
Considerando o  Plano de Ação e  Orçamento do CAU/BR aprovado para o  exercício  de 2018,  estando neste  contemplados recursos
orçamentários para os reajustes das tabelas de remunerações dos empregados do CAU/BR;
 
Considerando o percentual de reajuste firmado no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT para as correções dos valores constante das Tabelas de
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remunerações dos empregados do CAU/BR;
 
RESOLVE:
 
Art. 1° As remunerações do Quadro de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ficam reajustas em 1,9448% (um inteiro e
nove mil quatrocentos e quarenta e oito décimos de milésimos por cento), a partir de 1° de janeiro de 2018.
 
Art. 2° A tabela de remuneração dos ocupantes de empregos de livre provimento e demissão e dos ocupantes de empregos efetivos que
fizeram opção por não aderir ao Plano de Cargos, Carreira a Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de
2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de outubro de 2016, atenderá ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas I,
II e III.
 
Art.  3°  A tabela de remunerações dos ocupantes de empregos efetivos que fizeram opção por aderir  ao Plano de Cargos,  Carreira e
Remuneração (PCCR) aprovado pela Portaria Normativa n° 47, de 8 de agosto de 2016, e alterado pela Portaria Normativa n° 50, de 26 de
outubro de 2016, atenderá ao disposto no Anexo desta Portaria Normativa, Tabelas IV e V.
 
Art. 4° Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação no sítio eletrônico do CAU/BR na Rede Mundial de Computadores
(Internet), no endereço www.caubr.gov.br, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018.
 
Brasília, 17 de janeiro de 2018.
 
 
 
ANTONIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES
Presidente do CAU/BR
PORTARIA NORMATIVA N° 61, DE 17 DE JANEIRO DE 2018
ANEXO
 
TABELA I - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
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EMPREGOS DE LIVRE PROVIMENTO E DEMISSÃO
 
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS R E M U N E R A Ç Ã O

INDIVIDUAL
Gerente Geral R$ 24.084,84
Secretário Geral da Mesa R$ 24.084,84
Assessor Chefe da Assessoria de Comunicação Integrada R$ 20.000,99
Assessor Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia R$ 20.000,99
Assessor Chefe da Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares R$ 20.000,99
Assessor Chefe da Assessoria Jurídica R$ 20.000,99
Auditor Chefe ou Chefe da Controladoria R$ 20.000,99
Chefe de Gabinete da Presidência R$ 20.000,99
Gerente Administrativo R$ 20.000,99
Gerente de Orçamento e Finanças R$ 20.000,99
Gerente do Centro de Serviços Compartilhados R$ 20.000,99
Assessor de Imprensa e Comunicação R$ 13.951,47
Assessor Especial da Presidência R$ 13.951,47
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Administrativos R$ 11.741,83
Coordenador da Coordenadoria de Atendimento aos Órgãos Colegiados R$ 11.741,83
Coordenador da Coordenadoria de Geotecnologia R$ 11.741,83
Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação R$ 11.741,83
Coordenadora da Coordenadoria do Sistema de Informação e Comunicação do CAU R$ 11.741,83
Coordenador do Sistema de Gestão Integrada R$ 11.741,83
Coordenador da Rede Integrada de Atendimento R$ 11.741,83

 
TABELA II - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR – EM EXTINÇÃO
 
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS R E M U N E R A Ç Ã O

INDIVIDUAL
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Analista de Controladoria  R$ 8.462,83
Analista de Relações Institucionais  R$ 8.462,83
Analista de Relações Legislativas  R$ 8.462,83
Analista Técnico  R$ 8.462,83
Analista  Técnico  de  Órgãos  Colegiados  -  Ênfase  em  Ensino,  Formação  e  Relações
Internacionais  R$ 8.462,83

Analista Técnico de Órgãos Colegiados - Ênfase em Prática Profissional  R$ 8.462,83
Analista Técnico de Órgãos Colegiados - Ênfase em Planejamento e Administração  R$ 8.462,83

 
 
TABELA III - REMUNERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL DO CAU/BR
EMPREGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO – EM EXTINÇÃO
 
DESIGNAÇÃO DOS EMPREGOS ÁREA DE ATUAÇÃO R E M U N E R A Ç Ã O

INDIVIDUAL
Assistente de Informática Tecnologia da Informação R$ 4.160,32

 
TABELA IV
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SUPORTE TÉCNICO (PST)
PROFISSIONAL DE SUPORTE TÉCNICO – PST (VALORES EM REAIS)
 

FAIXA

A
NV-PD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SALÁRIO 4.280,61 4.430,43 4.585,50 4.745,99 4.912,10 5.084,02 5.261,96 5.446,13 5.636,74

B
NV-PD 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SALÁRIO 5.834,04 6.038,22 6.249,56 6.468,30 6.694,68 6.929,00 7.171,51 7.422,52 7.682,31

C
NV-PD 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SALÁRIO 7.951,18 8.229,47 8.517,51 8.815,63 9.124,17 9.443,51 9.774,04 10.116,14 10.470,20

D
NV-PD 28 29 30 31 32 33 34 35 36

SALÁRIO 10.836,65 11.215,94 11.608,48 12.014,79 12.435,31 12.870,55 13.321,00 13.787,24 -
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TABELA V
REMUNERAÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANALISTAS SUPERIORES (PAS) PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR – PAS (VALORES
EM REAIS)
 

FAIXA

A
NV-PD 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SALÁRIO 8.517,51 8.815,63 9.124,17 9.443,51 9.774,04 10.116,14 10.470,20 10.836,65 11.215,94

B
NV-PD 30 31 32 33 34 35 36 37 38

SALÁRIO 11.608,48 12.014,79 12.435,31 12.870,55 13.321,00 13.787,24 14.269,80 14.769,24 15.286,16

C
NV-PD 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SALÁRIO 15.821,18 16.374,92 16.948,05 17.541,22 18.155,18 18.790,60 19.448,27 20.128,96 20.833,48

D
NV-PD 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SALÁRIO 21.562,65 22.317,34 23.098,45 23.906,89 24.743,63 25.609,67 26.505,99 27.433,71 -

 
 
 

Percentual de cargos gerenciais ocupados por servidores efetivos
Em 2018, dos  22 cargos gerenciais com lotação efetiva, 6 ou 27,2% eram ocupados por servidores efetivos.

Detalhes sobre a igualdade de oportunidades na UPC
O CAU/BR, em aderência plena a uma gestão de pessoas que proporcione a igualdade de oportunidades aos seus empregados, dispõe dos
instrumentos normativos e adoção de modelos, a saber:
a) Plano de Cargo, Carreira e Remuneração – PCCR aprovado mediante a Portaria Normativa CAU/BR nº 47, de 08/08/2016,
alterada pela Portaria Normativa CAU/BR nº 50, de 26/10/2016. Implantação iniciada em 08/08/2016.
b) Modelo de Gestão de desempenho desenvolvido por empresa especializada – Norma de Avaliação de Desempenho e Manual do Avaliador
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documentos de agosto de 2016.
c) Adoção do “Sistema de Avaliação de Desempenho – SIADE” (informatizado) em novembro de 2016.
d) Processo de Avaliação de Desempenho por Competência do CAU/BR iniciado em 16/11/2016.
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7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
 

Conformidade legal
De acordo com a Deliberação Plenária DPOBR nº 0073-09/2017, vigente em 2018, e Organograma do CAU/BR constante de seu anexo III, 
encontra-se  previsto  em subordinação à  Gerência  Administrativa,  o  Núcleo  de Compras  e  Licitação,  cujas  atribuições  encontram-se
discriminadas nos itens 1.3.28 a 1.3.49 e 1.13.136 a 1.13.146, do inciso II – Descrição e Especificação dos Cargos, do Plano de Cargo,
Carreira e Remuneração – PCCR, aprovado mediante a Portaria Normativa CAU/BR nº 47, de 08/08/2016, alterada pela Portaria Normativa
CAU/BR nº 50, de 26/10/2016.

Despesas por Modalidade de Licitação
 
Modalidade Contratação Despesa Empenhada Despesa Paga

2018 % 2017 % 2018 % 2017 %
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 14.357.690,62 36,7% 13.602.269,01 34,0% 11.754.346,29 32,3% 9.966.698,07 27,7%
a) Convite 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
b) Tomada de Preços 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
c) Concorrência 2.637.421,42 6,7% 0,00 0,0% 2.632.187,42 7,2% 0,00 0,0%
d) Pregão 11.720.269,20 29,9% 12.110.287,01 30,2% 9.122.158,87 25,1% 9.282.781,27 25,8%
e) Concurso 0,00 0,0% 1.491.982,00 3,7% 0,00 0,0% 683.916,80 1,9%
f) Consulta 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%
2. Contratações Diretas (h+i) 2.145.847,78 5,5% 2.704.193,96 6,8% 2.066.948,59 5,7% 2.358.560,14 6,6%
h) Dispensa 204.467,93 0,5% 194.724,50 0,5% 197.293,94 0,5% 188.800,77 0,5%
i) Inexigibilidade 1.941.379,85 5,0% 2.509.469,46 6,3% 1.869.654,65 5,1% 2.169.759,37 6,0%
3. Regime de Execução Especial 11.622,87 0,0% 0,00 0,0% 11.622,87 0,0% 0,00 0,0%
j) Suprimento de Fundos 11.622,87 0,0% 0,00 0,0% 11.622,87 0,0% 0,00 0,0%
4. Pagamento de Pessoal (k+l) 19.858.870,25 50,7% 19.231.932,70 48,0% 19.824.650,40 54,5% 19.229.872,70 53,4%
k) Pagamento em Folha 16.675.582,54 42,6% 15.634.167,11 39,0% 16.641.362,69 45,7% 15.634.167,11 43,4%
l) Diárias 3.183.287,71 8,1% 3.597.765,59 9,0% 3.183.287,71 8,7% 3.595.705,59 10,0%
5. Outros 2.769.055,98 7,1% 4.508.385,45 11,3% 2.733.046,91 7,5% 4.447.120,61 12,4%
m) Outros 2.769.055,98 7,1% 4.508.385,45 11,3% 2.733.046,91 7,5% 4.447.120,61 12,4%
5. Total das Despesas acima (1+2+3+4+5) 39.143.087,50 100,0% 40.046.781,12 100,0% 36.390.615,06 100,0% 36.002.251,52 100,0%

         
6. Total das Despesas da UPC 39.143.087,50 100,0% 40.046.781,12 100,0% 36.390.615,06 100,0% 36.002.251,52 100,0%

ANEXO - Relação de Contratos vigentes em 2018 - Vide anexo do tópico 7.4 no final da seção
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7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
 

Conformidade legal
De acordo com a Deliberação Plenária DPOBR nº 0073-09/2017, vigente em 2018, e Organograma do CAU/BR constante de seu anexo III, 
encontra-se previsto em subordinação à Gerência Administrativa, a Supervisão de Serviços Gerais e Patrimônio, cujas atribuições encontram-
se discriminadas nos itens Itens 1.3.83 a 1.3.112, do inciso II  – Descrição e Especificação dos Cargos, do Plano de Cargo, Carreira e
Remuneração – PCCR, aprovado mediante a Portaria Normativa CAU/BR nº 47, de 08/08/2016, alterada pela Portaria Normativa CAU/BR nº
50, de 26/10/2016.
      Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel
Código Conta Saldo Inicial Acréscimos Decréscimos Saldo Final

1.2.3.1.1.01 Móveis e Utensílios 640.784,60 6.441,95 0,00 647.226,55
1.2.3.1.1.02 Máquinas e Equipamentos 212.823,32 14.855,00 0,00 227.678,32
1.2.3.1.1.03 Instalações 18.300,00 3.500,00 0,00 21.800,00
1.2.3.1.1.04 Utensílios de Copa e Cozinha 11.661,79 837,90 0,00 12.499,69
1.2.3.1.1.05 Veículos 143.006,57 0,00 0,00 143.006,57
1.2.3.1.1.06 Equipamentos de Processamento de Dados 1.261.616,99 250.952,37 0,00 1.512.569,36
1.2.3.1.1.08 Biblioteca 14.936,39 298,33 0,00 15.234,72
1.2.4.1.1.01 Sistemas de Processamento de Dados 3.800.494,42 252.250,00 0,00 4.052.744,42
1.2.4.1.1.02 Serviços de Desenvolvimento de Sistemas 3.155.118,96 1.242.234,17 0,00 4.397.353,13
 Totais: 9.258.743,04 1.771.369,72 0,00 11.030.112,76

ANEXO - Gráfico Evolução Patrimonial CAU/BR 2018 - Vide anexo do tópico 7.5 no final da seção
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7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 

Conformidade legal
De acordo com a Deliberação Plenária DPOBR nº 0073-09/2017, vigente em 2018, e Organograma do CAU/BR constante de seu anexo III, 
encontra-se previsto em subordinação à Gerência Executiva, a Gerência de Serviços Compartilhados (de Tecnologia da Informação), mantendo
5 coordenadorias.

O Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), compreendendo 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), tem o objetivo de
aglutinar e gerenciar os serviços de tecnologia da informação essenciais – Criado pela Resolução CAU/BR nº 60, de 07/11/2013.

A regulamentação do compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao CSC-CAU
encontra-se na Resolução CAU/BR nº 71, de 24/01/2014.

O Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC) foi instituído pela Resolução CAU/BR nº 71, de 24/01/2014.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação CAU (PDTI-CAU) versão de 07/11/2014 foi dado conhecimento para acompanhamento pelo
Plenário do CAU/BR na 36ª Reunião Plenária Ordinária CAU/BR no dia 07/11/2014.

As atividades do CSC-CAU são registradas em atas de reuniões sistemáticas a partir de sua instituição.
As  unidades  estatuais  (CAU/UF)  não  possuem  área  específica  responsável  pela  gestão  de  TI  por  existir  um  Centro  de  Serviços
Compartilhados (CSC) 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 é utilizado em todas as unidades da federação.

O CSC gerencia serviços como o Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO),
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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. O CSC atualmente conta com as seguintes coordenações: CORTI
(Tecnologia da Informação), CORTEC (SICCAU), CORGEO (IGEO), CORRIA e SGI.

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 8 servidores destinados aos principais serviços (SICCAU, IGEO, SITES), além
dos  serviços pagos por demanda:
1 - e-mail em nuvem com a possibilidade de atender a até 1.700 contas corporativas;
2 - envio de newsletter com capacidade de envio minimo de 200.000 e-mails por dia. Em média mensalmente são enviados 3.500.000 e-mails
através de nossas campanhas;
3 - assinatura digital com certificação digital ICP-Brasil;
4 - 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. A CORTI a qualquer momento pode acessar a ferramenta de
monitoramento através de uma conexão VPN.

Os backups são realizados diariamente conforme acordado e descrito no termo de referência. São realizados snapshots de todos os servidores
e backups das bases de dados SICCAU,IGEO,REDMINE. 

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

Os incidentes são registrados na ferramenta OTRS disponibizado na internet.

A CORTI ainda mantêm uma sala de segurança no CAU/BR destinada aos serviços internos do Conselho, bem como administra os ambientes
de testes e homologação dos sistemas SICCAU e IGEO, circuitos de internet, firewall UTM (VPN,Antivirius, WAF, PROXY etc...).

Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)
O princípios e diretrizes do PDTI do CSC/CAU contemplam regras gerais que representam as estratégias relevantes com as quais a CORTI
deve se alinhar para atender aos objetivos e diretrizes estratégicas do Mapa Estratégico do CAU.  São eles:
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1 - A Tecnologia será utilizada ativamente na plataforma de Gestão e na base do crescimento e prestação de serviços do CAU/BR e dos
CAU/UF;
2  -  Adoção  de  padrões  para  contratações  e  metodologias  para  desenvolvimento  de  software  e  padronização  de  ambiente  de  TI,
interoperabilidade de soluções no âmbito da Administração Pública Federal;
3 - Priorização da plataforma web no desenvolvimento de sistemas; 
4 - Uso de padrões que possam ser objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços, tornando cabível a licitação por
pregão; 
5 - Monitoração constante de serviços e processos de TI que possuam caráter crítico para a instituição; 
6 - Resiliência nas contratações, permitindo o crescimento ou diminuição dos serviços, conforme a necessidade das operações do CAU/BR e
CAU/UF. 
7 - Submissão às decisões do CG-CSC e da Presidência do CAU/BR quanto à governança dos serviços ofertados pelo CSC aos seus entes. 

Atividades do Comitê Gestor de TI
O papel do comitê gestor de TI do CSC/CAU é realizado pelo Colegiado de Governança do CSC - CG-CSC. Suas atribuições são:
- Definir a estratégia de atuação do CSC;
- Opinar sobre os serviços ofertados e aprovar a incorporação de novos;
-  Definir o orçamento e priorizar os investimentos;
- Acompanhar a execução orçamentária e a execuções dos serviços.

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 homologação dos serviços: SiCCAU, IGEO e SITES e
serviços internos do CAU/BR
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ITIL - Utilização de práticas de ITIL como: Catálogo de serviços, sistema de abertura de incidentes com catagorização de serviços e SLA
implementado para os serviços mais críticos;
INDICADORES - Defeito, desempenho dos serviços, Disponibilidade de Internet, Disponibilidade dos Serviços;
NOC - Monitoramento de todos os serviços disponibilizados pelo CSC;
WIKI - Portal destinado a documentações de infraestrutura e serviços disponibilizados pelo CSC;
FAQ GAD - Destinado ao apoio aos serviços disponibilizados pelo CSC.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas
1) Equipe própria composta de analistas de infraestrutura e analista de sistemas com o objetivo de resolver as demandas ou, no caso de
envolvimento de terceiros, acompanhar e monitorar a execução da solução;
2) Envolvimento entre as áreas de negócio do CAU/BR e CAU/UF na escolha e adoção das soluções técnicas;
3) Capacitação das equipes envolvidas nos temas mais sensíveis;
4) Reuniões periódicas com as empresas prestadoras de serviços ao CSC e o corpo técnico da CORTI (coordenador e analistas);
5) Toda demanda evolutiva do sistema SICCAU requer a delaboração de protótipo, regras de negócio, matriz de rastreabilidade e roteiro de
testes.
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7.7 - GESTÃO DE CUSTOS
 

Conformidade legal
Art. 50, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000 e Portaria STN 157/2011.
Em que pese a referida conformidade legal supracitada, aplicável basicamente às entidades da Administração Pública Direta, o CAU BR, de
natureza autárquica (administração indireta), 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 aplicáveis ao Governo Federal.
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7.8 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
 

No tocante à sustentabilidade ambiental o CAU/BR adota a conscientização permanente do seu quadro funcional no sentido de observar ações
tais como:
Impressões
- Priorizar impressões frente e verso;
- Verificar o tipo de papel e margens aplicáveis, evitando assim impressões repetidas do mesmo documento;
- Sempre que possível, utilizar os sistemas de assinatura digital e evitar impressões.
Uso de materiais de consumo
- Atentar para o uso dos materiais de higiene dos banheiros, depositando-os nas lixeiras e evitando o consumo em demasia (2 ou 3 folhas de
papel toalha são suficientes para secagem das mãos).
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Manter e Desenvolver as Atividades da 

Comissão de Planejamento e Finanças
Propiciar os meios para o funcionamento da Comissão Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia Realizar as reuniões ordinárias e reuniões técnicas da comissão

Seminários e Eventos Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos inerentes à comissão Construir cultura organizacional adequada à estratégia Aprimorar e inovar os processos e as ações Orientar os CAU/UF quanto aos procedimentos inerentes à comissão

Manter e Desenvolver as Atividades da 

COA
Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Realização das reuniões ordinárias da Comissão, bem como a representação de conselheiros  em eventos e reuniões

IV Encontro da COA- CAU/BR com as COA-

CAU/UF

Discussão de assuntos inerentes às comissões que tratam de organização e administração nos 

CAU/UF
Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Participação de  todos os membros das comissões que tratam de organização e administração, bem como assessores 

técnicos das comissões e assessores jurídicos dos CAU/UF, para debater temas relacionados à atuação das comissões, 

Gestão Administrativa, alteração do Regimento Geral do CAU/BR, Portal da Transparência, Gespública e Centro de Serviços 

Compartilhados

Reunião Técnica com as  COA-CAU/UF
Nivelamento do conhecimento entre os CAU/UF sobre o papel da COA e os procedimentos 

administrativos a serem seguidos e monitoramento institucional
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Participação das coordenações das comissões que tratam de organização e administração, nos CAU dos Estados das 

Regiões Nordeste e Sudeste, para debater temas relacionados a procedimentos administrativo e Gestão

Representação dos membros da COA-

CAU/UF em eventos
Compartilhar informações obtidas externamente com os membros da COA-CAU/BR Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Construir cultura organizacional adequada à estratégia Representação de membro da Comissão em evento externo à  COA-CAU/BR

Manter e Desenvolver as Atividades do 

Gabinete da Presidência
Manter as atividades do Gabinete Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia Manter e melhorar o funcionamento do Gabinete da Presidência

Sede Conjunta CAU/BR-IAB/DF Dotar o CAU/BR de melhores condições de estrutura e atendimento aos arquitetos e urbanistas
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações Instalações compatíveis com as necessidades funcionais

 INSTITUTO CAU Capacitar o CAU a exercer todas as suas funções definidas em Lei com competência e inovação  Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores  Aprimorar e inovar os processos e as ações  Aprimorar e inovar os processos e as ações 

Conselho Diretor Reuniões do Conselho Diretor
Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vistas a instruir matérias a serem 

submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente do CAU/BR, na tomada de decisões
Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia Cumprir o que determina a Lei nº12.378

Manter e Desenvolver as Atividades da 

Gerência Geral
Manter e desenvolver as atividades do CAU. Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia Desenvolvimento das ações necessárias para o pleno funcionamento do Conselho.

Manter e Desenvolver as Atividades da 

Controladoria

Fomentar a melhoria dos Controles Internos nos processos do CAU, contribuindo para a 

otimização dos recursos empregados realização das atividades do Conselho.
Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia Fomentar a prática de Controles Internos nos processos do CAU.

MRG CAU

Desenvolver um modelo de gestão que viabilize a evolução dos processos internos, por meio da 

construção coletiva do Modelo de Referência em Gestão do CAU, com a respectiva disseminação e 

capacitação em suas ferramentas junto aos colaboradores do conselho.

Aprimorar e inovar os processos e as ações Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Permitir a valorização da profissão de Arquitetura e Urbanismo junto ao público de interesse do Conselho, fortalecendo a 

atuação profissional em âmbito Nacional. 

Gestão da Gerência do Centro de Serviços 

Compartilhados

Manter uma estrutura de serviços compartilhados visando a qualidade no atendimento aos 

arquitetos e a sociedade em geral além de uniformizar nacionalmente os serviços.
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo Aprimorar e inovar os processos e as ações

Gestão da Coordenadoria Técnica do 

SICCAU

Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do SICCAU, permitindo o 

atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF

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

urbanistas e a sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Gestão da Coordenadoria de 

Geotecnologia

Manter uma estrutura que permita a sustentação e as evoluções do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) do CAU, permitindo o atendimento aos arquitetos, à sociedade e aos CAU/UF
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo Aprimorar e inovar os processos e as ações

Gestão da Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação

Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários para os 

objetivos estratégicos do CAU
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo Aprimorar e inovar os processos e as ações

Gestão da Coordenadoria do Sistema de 

Gestão Integrada

Manter uma estrutura que permita a disponibilização e evolução das ferramentas de Gestão da 

Estratégia, Gestão de Processos e de Conteúdo
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição e Manutenção de Módulo de 

Controle e Cobrança

Manter uma estrutura que permita a disponibilização dos ativos de TI necessários para os 

objetivos estratégicos do CAU

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Aprimorar e inovar os processos e as ações

Gerência 

Administrativa
Manutenção da Gerência Administrativa Dotar o CAU/BR de uma gestão administrativa moderna, inovadora e sustentável. Aprimorar e inovar os processos e as ações

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Garantir o bom funcionamento da gerência administrativa (área meio/apoio) e por consequência das demais áreas do 

CAU/BR

Manutenção das Atividades da Gerência 

Financeira

Promover processos financeiros inovadores, permitindo adotar métodos eficazes nas rotinas 

contábeis, orçamentárias e de contas a pagar/receber.
Aprimorar e inovar os processos e as ações Assegurar a sustentabilidade financeira

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

II. Implantar e aprimorar os processos financeiros;

Capacitação dos colaboradores do CAU/BR 

e CAU/UF

Aprimorar/estimular conhecimentos dos principais processos contabéis, orçamentários e de 

contas a pagar/receber.
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Aprimorar e inovar os processos e as ações

I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;

II. Capacitação dos colaboradores da Gerfin

Fundo de Apoio aos CAU/UF Viabilizar a operação dos CAU/UF enquadrados como CAU Básico Assegurar a sustentabilidade financeira Aprimorar e inovar os processos e as ações  Permitir que o Arquiteto e Urbanista realize suas atividades em qualquer unidade da federação 

 Fundo de Reserva do CSC
Suportar eventuais inadimplências e/ou ações não contempladas no Plano de Ação aprovado do 

Centro de Serviços Compartilhados
Assegurar a sustentabilidade financeira Aprimorar e inovar os processos e as ações Permitir o funcionamento do CSC

Gerência de Orçamento 

e Finanças

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS APLICAÇÕES POR PROJETO E ATIVIDADE - ÁREAS DE GESTÃO

Unidade Responsável Denominação Objetivo Geral Objetivo Estratégico Principal Objetivo Estratégico Secundário Resultado

Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC

Comissão de 

Planejamento e 

Finanças

Comissão de 

Organização e 

Administração

Gabinete da  

Presidência

Gerência Geral
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1 

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 2018 

 

Orçamento de 2018 – O CAU/BR teve seu orçamento e reprogramação aprovados pelo 

CAU/BR com os seguintes montantes: 

Em R$ 

 
Grupo 

Aprovado 
Res. CAU/BR nº 155, de 14/12/2017 

Reprogramado 
Res. CAU/BR nº 168, de 17/08/2018 

57.999.665,00 59.625.001,00 

Receita Corrente 48.018.166,00 46.310.781,00 

Receita de Capital 9.981.499,00 13.314.220,00 

Despesa Corrente 43.026.562,00 45.213.603,00 

Despesa de Capital 14.973.103,00 14.411.398,00 

 

Execução orçamentária – O orçamento reprogramado para 2018 importou em R$ 

59.625.001,00, 4,1% maior que a previsão orçamentária do exercício anterior, demonstrando 

a seguinte execução: 

Especificação Orçado Realizado 
%  de 

Execução 
% sobre 
o grupo 

RECEITA 59.625.001,00 43.020.508,75 1 100% 

Receita Corrente 46.310.781,00 43.020.508,75 92,9% 100% 

Cota Parte 31.689.244,00 30.231.177,66 95,4% 70,3% 

Ressarcimentos de compartilhamento CSC 9.551.422,00 9.551.541,07 100,0% 22,2% 

Rendimentos Aplicações Financeiras 1.517.214,00 1.649.240,75 108,7% 3,8% 

Ressarcimentos por expedição de carteiras 1.117.005,00 759.291,84 68,0% 1,8% 

Restituições 279.831,00 447.287,38 159,8% 1,0% 

Ressarcimentos CSC adesão SISCAF 1.415.334,00 381.970,05 27,0% 0,9% 

Ressarcimentos CSC serviços por adesão 740.731,00 0,00 0,0% 0,0% 

Receita de Capital 13.314.220,00 1 1 1 

Superávit Financeiro do exercício anterior 13.314.220,00 1 1 1 

DESPESA 59.625.001,00 39.143.087,50 65,6% 100% 

Despesa Corrente 45.213.603,00 36.592.956,19 80,9% 93,5% 

Remuneração dos empregados 12.016.758,93 11.298.317,15 94,0% 28,9% 

Serviços de comunicação e divulgação 3.828.178,25 3.718.158,78 97,1% 9,5% 

Encargos sociais s/folha de empregados 3.599.314,44 3.350.016,01 93,1% 8,6% 

Diárias conselheiros/convidados 3.274.208,38 2.820.187,42 86,1% 7,2% 

Passagens conselheiros/convidados 2.745.528,98 2.043.947,16 74,4% 5,2% 

Manutenção sistemas administrativos Implanta 2.421.337,50 1.387.463,99 57,3% 3,5% 

Auxílio alimentação aos empregados 1.102.320,98 1.021.476,68 92,7% 2,6% 

Call center 1.445.266,00 980.990,31 67,9% 2,5% 

Repasses ao Fundo de Apoio 995.343,00 995.343,00 100,0% 2,5% 

Reembolsos de planos de saúde a empregados  1.033.219,18 954.104,02 92,3% 2,4% 

Data center 1.125.479,00 924.879,07 82,2% 2,4% 

Outras consultorias 2.214.404,91 950.649,67 42,9% 2,4% 

Eventos 885.035,09 683.885,55 77,3% 1,7% 

Manutenção SICCAU 716.578,00 589.607,15 82,3% 1,5% 

Convênios 1.050.811,35 540.495,50 51,4% 1,4% 

Manutenção sistemas de informática 1.197.164,70 522.494,75 43,6% 1,3% 

Tarifas Bancárias 539.960,96 493.250,94 91,3% 1,3% 

Limpeza e conservação, motoristas, recepção e copeiragem 476.725,60 427.541,17 89,7% 1,1% 

Diárias a empregados 541.476,63 399.076,65 73,7% 1,0% 
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2 

Especificação Orçado Realizado 
%  de 

Execução 
% sobre 
o grupo 

Carteiras profissionais 671.127,04 401.163,36 59,8% 1,0% 

Remuneração de estagiários 403.339,14 353.046,67 87,5% 0,9% 

Auditoria externa 312.651,00 312.650,36 100,0% 0,8% 

Geoprocessamento 327.072,00 168.088,36 51,4% 0,4% 

Consultoria contábil 174.720,00 172.250,40 98,6% 0,4% 

Telecomunicações 184.287,74 121.098,81 65,7% 0,3% 

Locação de bens imóveis e móveis 120.000,00 104.965,46 87,5% 0,3% 

Correios 140.000,00 114.760,73 82,0% 0,3% 

Material de consumo 146.589,44 96.690,27 66,0% 0,2% 

Seleção e treinamento profissional 303.557,38 84.644,59 27,9% 0,2% 

Serviços gráficos 91.024,36 80.093,97 88,0% 0,2% 

Taxas condominiais 66.500,00 66.320,49 99,7% 0,2% 

Energia elétrica 75.000,00 72.032,36 96,0% 0,2% 

Outras despesas 494.195,72 59.809,88 12,1% 0,2% 

Repasses ao Fundo de reserva CSC 33.775,64 33.775,64 100,0% 0,1% 

Medicina do trabalho 52.000,00 42.563,92 81,9% 0,1% 

Auxílios transporte e creche a empregados 121.407,25 51.668,68 42,6% 0,1% 

Reparos/conservação bens móveis/imóveis 77.443,56 51.392,02 66,4% 0,1% 

Remuneração serviços pessoais (autônomos) 29.035,00 9.600,00 33,1% 0,0% 

INSS sobre serviços pessoais 7.407,00 0,00 0,0% 0,0% 

Consultoria jurídica 16.229,19 0,00 0,0% 0,0% 

Demais despesas correntes 157.129,66 94.455,25 60,1% 0,2% 

Despesa de Capital 14.411.398,00 2.550.131,31 17,7% 6,5% 

Desenvolvimento de sistemas de informática 1.656.291,13 1.438.660,00 86,9% 3,7% 

Aquisições de sistemas de informática 850.776,00 835.075,00 98,2% 2,1% 

Aquisições de equipamentos de informática 361.242,37 261.872,37 72,5% 0,7% 
Aquisições de equipamentos/biblioteca/instalações 34.937,50 10.588,94 30,3% 0,0% 

Aquisições de máquinas e equipamentos 104.200,00 3.935,00 3,8% 0,0% 

Construção da sede 11.403.951,00 0,00 0,0% 0,0% 

Superávit Orçamentário 3.877.421,25   

1 Superávit Financeiro do exercício anterior – compõe o grupo “Receita de Capital” apenas para o 
equilíbrio orçamentário, não se tratando de receita, portanto não sujeito a execução. 

 Ressarcimentos CSC adesão SISCAF – R$ 381.970,05 – Correspondeu a 27% do 

valor orçado. A área contábil do CAU/BR esclareceu que em 2017 houve a 

contratação do sistema SISCAF para controle de Dívida Ativa, sendo que em 2018 os 

gastos incorreram referentes à manutenção do sistema. 

 Ressarcimentos CSC serviços por adesão – Em que pese a previsão orçamentária 

de R$ 740.731,00, não houve execução. A área contábil do CAU/BR esclareceu que o 

Sistema de Gestão Integrada – SGI, projeto do CAU/BR em parceria com o CAU/SP e 

o CAU/RS, iniciou suas atividades ao final de 2017 e os aportes de recursos por 

aqueles estaduais recebidos integralmente naquele exercício foram suficientes para a 

cobertura das despesas incorridas no exercício de 2018. 
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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 2015 2016 2017 2018 

RECEITA 32.963.025,97 36.567.518,05 43.734.908,59 43.020.508,75 

Receita Corrente 32.963.025,97 36.566.199,64 43.734.908,59 43.020.508,75 

Cota Parte 23.911.975,05 25.316.319,66 28.546.903,80 30.231.177,66 

Ressarcimento de Compartilhamento CSC 6.219.318,32 7.767.699,35 11.989.656,88 9.551.541,07 

Rendimentos Aplicações Financeiras 2.090.605,98 2.386.124,98 2.036.219,88 1.649.240,75 

Ressarcimentos p/expedição de carteiras 741.126,62 855.033,25 1.155.969,54 759.291,84 

Demais receitas correntes 0,00 241.022,40 6.158,49 829.257,43 

Receita de Capital 0,00 1.318,41 0,00 0,00 

Alienação de bens 0,00 1.318,41 0,00 0,00 

DESPESA 32.119.365,50 34.095.597,80 40.046.781,12 39.143.087,50 

Despesa Corrente 30.030.188,13 32.806.683,00 35.304.336,22 36.592.956,19 

Pessoal e Encargos 12.223.007,13 14.130.395,34 15.628.505,90 16.623.913,86 

Diárias a Empregados 373.738,62 390.944,04 361.033,58 399.076,65 

Material de Consumo 79.704,36 121.800,67 91.889,99 96.690,27 

Serviços de Pessoa Física 212.312,94 279.835,07 340.008,10 362.646,67 

Serviços de Pessoa Jurídica 8.391.969,39 8.835.418,74 8.956.320,39 10.092.133,05 

Centro de Serviços Compartilhados – CSC 3.395.635,48 3.627.584,82 4.531.684,98 4.051.028,88 

Diárias a Conselheiros/Convidados 2.777.983,87 3.093.650,25 3.242.795,77 2.820.187,42 

Tarifas Bancárias 455.738,81 389.204,51 292.842,17 493.250,94 

Repasses ao Fundo de Apoio 904.338,00 949.327,00 995.343,00 995.343,00 

Convênios 1.069.492,00 791.942,45 611.252,00 540.495,50 

Fundo de Reserva CSC 128.150,50 176.033,00 216.168,00 33.775,64 

Demais despesas correntes 18.117,03 20.547,11 36.492,34 84.414,31 

Despesa de Capital 2.089.177,37 1.288.914,80 4.742.444,90 2.550.131,31 

Bens Móveis/Intangíveis 2.089.177,37 1.288.914,80 3.250.462,90 2.550.131,31 

Bens Imóveis 0,00 0,00 1.491.982,00 0,00 

Superávit/Déficit 843.660,47 2.471.920,25 3.688.127,47 3.877.421,25 

 Gráfico: Resultados orçamentários comparados 2015 – 2018 
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Relação de Contratos e Convênios  Impresso em 20/05/2019 15:21 

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018 

Objeto Contratada Vigência Valor R$

Serviços de captação e transmissão via web (serviço de Streaming), dos eventos 

do CAU/BR
03.861.429/0001-61 - CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA

01/06/2018 a 

31/05/2019
           71.700,00 

Licença de uso de sistema de acompanhamento legislativo. 
24.778.126/0001-50 - OPENLEX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

LTDA

02/10/2018 a 

01/10/2019
             8.000,00 

Renovação de licenças de software de virtualização e gerenciamento do VMware 

VCenter.

03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM 

INFORMATICA LTDA

24/10/2018 a 

23/10/2021
         110.600,00 

Aquisição de 50 notebooks HP Probook, Windows 10 professional 64 bits, 

Maleta, Mouse e DVD Externo.

12.477.490/0001-09 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA - EPP

31/10/2018 a 

28/02/2019
         225.000,00 

Contratação de Solução de Gestão Integrada (SGI), incluindo o fornecimento de 

licenças de uso de softwares, de suporte técnico, atualização de versões, 

manutenção, hospedagem em nuvem.

00.449.824/0001-43 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A
02/01/2018 a 

01/01/2021
     4.541.000,00 

Serviço de Contact center ativo e receptivo. 10.992.232/0001-27 - ALO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
22/06/2018 a 

21/12/2020
     1.805.794,82 

Serviços terceirizados de conservação e limpeza, copeiragem, recepcionista e 

motorista executivo. 
37.063.013/0001-10 - ANDRACON SERVIÇOS GERAIS

01/10/2018 a 

30/09/2019
         383.996,00 

Serviços de postagens.
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFO

16/07/2018 a 

15/07/2019
         150.000,00 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ponto eletrônico. 
01.215.897/0001-33 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

LTDA

06/02/2018 a 

05/02/2019
           12.149,43 

Intermediação na contratação de estagiários
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 

ESCOLA - CIEE

16/03/2018 a 

15/03/2019
           14.400,00 

Serviços de engenharia de segurança e mediacina do trabalho.
06.950.757/0001-22 - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA 

DO TRABALHO LTDA EPP

11/01/2018 a 

10/01/2019
             9.850,00 

Fornecimento de material de higiene e limpeza.
18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - 

EPP

12/03/2018 a 

31/12/2018
           14.625,60 

Fornecimento de gêneros alimentícios. 
11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE 

ALIMENTOS - ME

12/03/2018 a 

31/12/2018
           12.475,08 

Serviços de auditoria independente 54.276.936/0001-79 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
01/09/2018 a 

31/08/2019
         254.650,36 

CONTRATOS VIGENTES EM 2018
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Aquisição de licença de softwares de design e criação Adobe Creative Cloud. 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA
17/03/2018 a 

16/03/2019
           13.940,00 

Serviços de suporte técnico de informática-  Infraestrutura de redes, incluído 

cessão em comodato de equipamentos de dispositivos de rede.
04.721.052/0001-08 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA

08/06/2018 a 

07/06/2022
         880.000,00 

Serviços de suporte técnico e consultoria na área de tecnologia da informação. 04.721.052/0001-08 - MULTIP REDES MULTISERVIÇOS LTDA
11/03/2018 a 

08/06/2018
         192.960,00 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado. 12.859.652/0001-65 - TAFA ENGENHARIA LTDA
04/10/2018 a 

03/10/2019
           20.959,30 

Serviços de ginástica laboral.
13.336.262/0001-73 - MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS 

LTDA

05/10/2018 a 

04/10/2019
           36.713,22 

Serviços de Tecnologia da Informação com vistas ao fornecimento de projeto, 

sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na modalidade 

Fábrica de Software (FSW).

03.143.181/0001-01 - CAST INFORMATICA S/A
19/03/2018 a 

17/12/2018
     7.459.228,60 

Serviços de Tecnologia da Informação com vistas ao fornecimento de projeto, 

sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na modalidade 

Fábrica de Software (FSW).

03.143.181/0001-01 - CAST INFORMATICA S/A
19/12/2018 a 

18/03/2019
         641.080,00 

Contratação de Serviço de Telefonia Móvel. 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A
04/04/2018 a 

03/10/2020
         235.762,92 

Aquisição de licenças perpétuas para uso de Softwares Windows (Windows 

Server Datacenter e Windows Server per device).

19.509.519/0001-28 - SOFTLINE INTERNACIONAL BRASIL 

COMERCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA

30/10/2018 a 

29/10/2021
         103.600,00 

Aquisição de 30 monitores com tela de 23"; conexões: D-sub, DVI, HDMI; fonte 

de alimentação interna; pivot e ajuste de altura
07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA

31/10/2018 a 

28/02/2019
           20.310,00 

Serviços de informação e comunicação no âmbito do Sistema de Informação e 

Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).
012.324.561-36 - HELLEN CRISTINA DE SOUZA MARTINS

30/11/2018 a 

29/05/2019
           57.600,00 

Serviços de manutenção mensal dos sistemas administrativos e cadastral e 

financeiro
37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

02/01/2018 a 

01/01/2019
     2.752.591,65 
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CONTRATOS VIGENTES EM 2018

Serviços de assessoria contábil.
37.076.874/0001-32 - ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA 

LTDA

05/01/2018 a 

04/01/2019
         172.250,40 

Serviços de reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais por operadora ou agência de viagens.
06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO LTDA ME

20/02/2018 a 

19/02/2019
     3.200.000,00 

Serviços de transcrição de áudios (degravação)
18.688.953/0001-50 - VK VELÁSQUEZ - CONSULTORIA E 

ASSESSORIA  ADMINISTRATIVA

19/02/2018 a 

18/01/2019
           27.240,00 

Serviços de circuito dedicado de acesso à internet.
00.545.482/0001-65 - NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO 

BRASIL

14/03/2018 a 

13/03/2019
           20.644,92 

Serviços terceirizados de motoristas executivos. 22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA
25/04/2018 a 

24/04/2019
         130.718,64 

Serviços de Tecnologia da Informação e apoio na metrificação e aferição de 

pontos de função em sistema.

02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 

LTDA

29/01/2018 a 

19/07/2018
           76.300,00 

Serviços de Tecnologia da Informação e apoio na metrificação e aferição de 

pontos de função em sistema.

02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 

LTDA

20/06/2018 a 

19/06/2019
           61.040,00 

Serviços de Tecnologia da Informação e apoio na metrificação e aferição de 

pontos de função em sistema.

02.434.797/0001-60 - FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS 

LTDA

20/06/2018 a 

19/06/2019
           61.040,00 

Serviços realização de eventos.
12.941.636/0001-17 - SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS 

LTDA.

11/07/2018 a 

10/07/2019
         803.779,70 

Fornecimento de mailing  jornalístico. 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S.A
10/07/2018 a 

09/07/2019
             5.990,00 

Serviços do sistema web Google Maps API Premium Plan. 05.048.940/0001-74 - GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA
11/09/2018 a 

10/09/2019
           50.000,00 

Implementação de solução de impressão corporativa.
00.723.422/0001-95 - EXPRESSO SERVICE MAQ. E SERVIÇOS 

LTDA

03/10/2018 a 

02/10/2019
           30.744,00 

Manutenção, atualização e aquisição de licenças do sistema de Inteligência 

Geográfica (IGEO).

67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO 

LT.

02/01/2018 a 

01/01/2019
         159.829,88 

Serviços de telefonia fixa comutada. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A
23/09/2018 a 

22/09/2019
           17.899,93 
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Serviços de limpeza, motorista executivo e copeiragem. 72.620.735/0001-29 - AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA
07/11/2018 a 

10/11/2018
             1.258,11 

Fornecimento de circuito dedicado de acesso à internet.
00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS 

S/A - TELEBRÁS

04/10/2018 a 

03/10/2019
           36.656,88 

Serviço de call center ativo e receptivo para atendimento aos profissionais 

arquitetos e urbanistas, sociedades empresárias e usuários.
10.538.729/0001-70 - CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA

01/07/2018 a 

03/08/2018
         182.198,68 

Serviços de seguro de assistências emergenciais em viagem.
32.925.802/0001-07 - PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA

13/12/2018 a 

12/12/2019
           24.640,00 

Aquisição de software de apoio parlamentar junto às casas legistlativas e 

controle de convênios/parcerias.

01.968.073/0001-34 - EVOLUCAO DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS LTDA

13/08/2018 a 

18/12/2018
           40.680,00 

Locação de equipamentos e serviços audiovisuais. 
07.186.967/0001-59 - AUDIOVISUAL PRODUÇÕES & 

EVENTOS EIRELI EPP

08/09/2018 a 

07/09/2019
         126.466,44 

Serviços de táxi. 
00.521.294/0001-05 - COOPERATIVA DOS CONDUTORES 

AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA

19/08/2018 a 

18/08/2019
             5.000,00 

Serviços gráficos.
24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA 

LTDA

09/08/2018 a 

08/08/2019
         109.358,86 

Serviços gráficos.
11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS 

CONTÍNUOS E ETIQUETAS FeF LTDA

09/08/2018 a 

08/08/2019
           92.420,71 

Serviços de telecomunicações. 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A
28/06/2018 a 

27/06/2019
           63.791,32 

Serviços de recepcionista e garçom.
20.204.491/0001-08 - LIMA E SILVA SERVICOS E 

TRANSPORTES LTDA

25/05/2018 a 

30/06/2018
           52.860,25 

Serviços de manutenção técnica e atualização do site do CAU/BR. 01.009.824/0001-95 - ARAPY PRODUÇÕES LTDA
30/06/2018 a 

30/06/2019
           15.341,52 

Serviços de sustentação, operação e manutenção  de infraestrutura de Data 

Center por internet.

02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

LTDA

11/08/2018 a 

10/08/2019
     1.220.572,69 

Serviços de atualização, suporte e manutenção do sistema de Inteligência 

Geográfica (IGEO).

04.380.534/0001-41 - NOTORIUN TECNOLOGIA EM 

SOFTWARE LTDA EPP

09/08/2018 a 

08/09/2018
             8.329,16 
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Serviços de atualização, suporte e manutenção do sistema de Inteligência 

Geográfica (IGEO).

04.380.534/0001-41 - NOTORIUN TECNOLOGIA EM 

SOFTWARE LTDA EPP

09/09/2018 a 

08/08/2019
           94.928,24 

Serviços de gerenciamento de sistema informatizado de abastecimento de 

combustíveis por Ticket-Combustível.
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

09/09/2018 a 

08/09/2019
           25.000,00 

Serviços de publicidade.
06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA

28/05/2018 a 

17/11/2018
     2.393.580,00 

Serviços de publicidade.
06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA

17/11/2018 a 

16/11/2019
     2.652.207,67 

Aluguel de Box de Garagem nº 29 localizado no SCS, Quadra 02, Bloco C, Edifício 

Serra Dourada

11.459.869/0001-15 - PINHEIRO IMOVEIS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIO LTDA

01/02/2018 a 

31/01/2019
             7.992,00 

Locação da Sala 204 do Ed. Serra Dourada
11.459.869/0001-15 - PINHEIRO IMOVEIS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIO LTDA

12/06/2018 a 

11/06/2021
           21.600,00 

Locação da sala 306 Ed. Serra Dourada
11.459.869/0001-15 - PINHEIRO IMOVEIS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIO LTDA

24/08/2018 a 

23/08/2019
             9.060,00 

Locação da sala  511 Ed. Serra Dourada. 
11.459.869/0001-15 - PINHEIRO IMOVEIS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIO LTDA

09/03/2018 a 

08/03/2021
         101.736,00 

Locação da sala 304 Ed. Serra Dourada.
11.459.869/0001-15 - PINHEIRO IMOVEIS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIO LTDA

14/07/2018 a 

13/07/2021
           25.740,00 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
8.0 - Introdução

8.1 - Declaração do contador / opinião dos auditores externos

8.2 - Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas
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8.0 - INTRODUÇÃO
 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, 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 31/12/2018 é um Superávit no valor de R$ 21.219.924,16, apurado no Balanço Patrimonial do mês de
dezembro de 2018, conforme demonstramos:
           
Superávit Financeiro 2018
(+) Ativo Financeiro
Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/2018                      R$ 29.525.747,02

(-) Passivo Financeiro
(-) Passivo Circulante em 31/12/2018                                    R$  (5.468.964,42)
(-) Restos a Pagar Não Processados–2016 a 2018             R$  (2.836.858,44)

(=) Superávit Financeiro em 31/12/2018                              R$ 21.219.924,16
 
Superávit Financeiro 2017
(+) Ativo Financeiro
Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/2017                     R$  25.266.228,84

(-) Passivo Financeiro
(-) Passivo Circulante em 31/12/2017                                   R$  (5.346.442,53)
(-) Restos a Pagar Não Processados–2016                         R$     (248.823,71)
(-) Restos a Pagar Não Processados–2017                         R$  (2.668.225,06)

(=) Superávit Financeiro em 31/12/2017                            R$  17.002.737,54 

O Superávit Financeiro de 2018 teve acréscimo no valor de R$ 4.217.186,62 em relação ao exercício de 2017, correspondente a 24,8%.
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8.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
 

RELATÓRIO CONTÁBIL CAU/BR Nº 04/2019
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CAU/BR

Ao: Presidente do CAU/BR
Dr. Antonio Luciano de Lima Guimarães

ASSUNTO: Balancete do CAU-BR relativo ao mês de dezembro de 2018.
 

Após análise do Balancete do mês de dezembro de 2018 do CAU-BR, passamos a demonstrar  a situação orçamentária,  financeira e
patrimonial, conforme  abaixo:
...
5. CONCLUSÃO:
 

Tendo em vista que não constatamos nenhuma impropriedade, no balancete do mês de dezembro de 2018, informamos que o
mesmo está em condições de ser aprovado pela Comissão de Finanças e pelo Plenário do CAU BR.

❍

Brasília, 25 de janeiro de 2019.
 

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485

Assessoria Contábil e Financeira do CAU-BR
Vilmar Augusto de Medeiros
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8.2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64 E NOTAS EXPLICATIVAS
 

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

ANEXO - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2018 - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção

202



Anexo do tópico 8.2
BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO

203



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.702.767/0001-77

40.046.781,1239.143.087,50Despesa Orçamentária43.734.908,5943.020.508,75Receita Orçamentária

2.668.225,061.950.615,75CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR43.734.908,5943.020.508,75RECEITA REALIZADA

1.376.304,54801.856,69CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO43.734.908,5943.020.508,75RECEITA CORRENTE

36.002.251,5236.390.615,06CREDITO EMPENHADO – PAGO28.546.903,8030.231.177,66COTA PARTE

33.841.261,5935.408.877,83DESPESA CORRENTE661.330,00759.291,84RECEITA DE SERVIÇOS

15.966.560,5817.040.439,34PESSOAL655.171,51759.291,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

86.868,9491.318,82MATERIAL DE CONSUMO6.158,49RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

3.580.778,873.182.834,09SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA2.036.219,881.649.240,75FINANCEIRAS

12.079.955,6913.028.482,87SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.036.219,881.649.240,75ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

329.334,51496.188,57ENCARGOS DIVERSOS2.036.219,881.649.240,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

1.797.763,001.569.614,14TRANSFERÊNCIAS CORRENTES12.490.454,9110.380.798,50OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.160.989,93981.737,23DESPESA DE CAPITAL500.798,03447.287,38INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2.160.989,93981.737,23INVESTIMENTOS11.989.656,889.933.511,12RECEITA DE RESSARCIMENTO

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

21.883.605,2523.118.181,44Pagamentos Extraorçamentários24.876.556,7223.513.602,53Recebimentos Extraorçamentários

1.336.888,381.465.893,12Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados2.668.225,061.950.615,75Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

739.990,881.376.304,54Pagamentos de Restos a Pagar Processados1.376.304,54801.856,69Inscrição de Restos a Pagar Processados

4.050.279,224.287.592,58Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados4.051.886,444.292.663,54Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
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CAU - BR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

15.756.446,7715.988.391,20Outros Pagamentos Extraorçamentários16.780.140,6816.468.466,55Outros Recebimentos Extraorçamentários

25.276.375,5329.549.217,87Saldo em espécie para o Exercício Seguinte18.595.296,5925.276.375,53Saldo em espécie do Exercício Anterior

25.266.228,8429.525.747,02Caixa e Equivalente de Caixa18.587.113,5325.266.228,84Caixa e Equivalente de Caixa

10.146,6923.470,85Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados8.183,0610.146,69Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

87.206.761,9091.810.486,8187.206.761,9091.810.486,81Total:

Página:2/2Impresso em: 08/04/2019 09:44
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Balanço Orçamentário

CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.702.767/0001-77

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-3.290.272,2543.020.508,7546.310.781,0048.018.166,00    RECEITA CORRENTE

-1.458.066,3430.231.177,6631.689.244,0031.868.532,00      COTA PARTE

-357.713,16759.291,841.117.005,001.117.005,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-357.713,16759.291,841.117.005,001.117.005,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

132.026,751.649.240,751.517.214,001.517.214,00      FINANCEIRAS

132.026,751.649.240,751.517.214,001.517.214,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

132.026,751.649.240,751.517.214,001.517.214,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-1.606.519,5010.380.798,5011.987.318,0013.515.415,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

167.456,38447.287,38279.831,0060.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-1.773.975,889.933.511,1211.707.487,0013.455.415,00        RECEITA DE RESSARCIMENTO

-13.314.220,000,0013.314.220,009.981.499,00    RECEITA DE CAPITAL

-13.314.220,000,0013.314.220,009.981.499,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-13.314.220,000,0013.314.220,009.981.499,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-16.604.492,2543.020.508,7559.625.001,0057.999.665,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-16.604.492,2543.020.508,7559.625.001,0057.999.665,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

8.620.646,8135.408.877,8335.990.764,1236.592.956,1945.213.603,0043.026.563,00      DESPESA CORRENTE
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CAU - BR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.339.838,2217.040.439,3417.040.439,3417.074.659,1918.414.497,4117.837.474,51        PESSOAL

1.197.438,2416.641.362,6916.641.362,6916.675.582,5417.873.020,7817.626.545,51          PESSOAL E ENCARGOS

142.399,98399.076,65399.076,65399.076,65541.476,63210.929,00          DIÁRIAS

49.899,1791.318,8296.690,2796.690,27146.589,44142.514,00        MATERIAL DE CONSUMO

49.899,1791.318,8296.690,2796.690,27146.589,44142.514,00          MATERIAL DE CONSUMO

531.155,433.182.834,093.182.834,093.182.834,093.713.989,523.348.346,19        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

77.134,47362.646,67362.646,67362.646,67439.781,14480.718,19          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

454.020,962.820.187,422.820.187,422.820.187,423.274.208,382.867.628,00          DIÁRIAS

6.122.554,6113.028.482,8713.575.189,7114.143.161,9320.265.716,5418.936.636,30        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.282.454,67849.050,58962.745,681.435.550,432.718.005,102.785.730,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

110.019,473.711.147,223.713.206,223.718.158,783.828.178,252.310.120,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

1.984.703,623.795.866,893.998.051,094.051.028,886.035.732,505.817.196,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

2.043.795,032.669.247,072.857.239,562.894.476,684.938.271,715.284.791,30          SERVIÇOS PRESTADOS

701.581,822.003.171,112.043.947,162.043.947,162.745.528,982.738.799,00          PASSAGENS

66.883,53496.188,57525.996,57525.996,57592.880,10279.500,00        ENCARGOS DIVERSOS

66.883,53496.188,57525.996,57525.996,57592.880,10279.500,00          ENCARGOS DIVERSOS

510.315,851.569.614,141.569.614,141.569.614,142.079.929,992.482.092,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00995.343,00995.343,00995.343,00995.343,00995.343,00          FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF

510.315,85540.495,50540.495,50540.495,501.050.811,351.284.095,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,0033.775,6433.775,6433.775,6433.775,64202.654,00          FUNDO DE RESERVA DO CSC

11.861.266,69981.737,231.201.707,632.550.131,3114.411.398,0014.973.102,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

11.861.266,69981.737,231.201.707,632.550.131,3114.411.398,0014.973.102,00        INVESTIMENTOS

457.315,69981.737,231.201.707,632.550.131,313.007.447,003.248.226,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

11.403.951,000,000,000,0011.403.951,0011.724.876,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

20.481.913,5036.390.615,0637.192.471,7539.143.087,5059.625.001,0057.999.665,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-3.877.421,250,000,003.877.421,250,000,00       SUPERÁVIT
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CAU - BR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

16.604.492,2536.390.615,0637.192.471,7543.020.508,7559.625.001,0057.999.665,00       TOTAL

Página:3/5

209



CAU - BR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

7.906,0024.706,69516.502,52516.502,52300.291,50248.823,71DESPESA CORRENTE

0,009.940,1813.038,7213.038,7222.978,900,00  PESSOAL

0,001.000,00258,70258,701.258,700,00  MATERIAL DE CONSUMO

7.906,0013.766,51478.205,10478.205,10251.053,90248.823,71  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0025.000,0025.000,0025.000,000,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

878.336,69540.206,27949.390,60949.390,602.367.933,560,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

878.336,69540.206,27949.390,60949.390,602.367.933,560,00  INVESTIMENTOS

886.242,69564.912,961.465.893,121.465.893,122.668.225,06248.823,71TOTAL:
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CAU - BR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

0,000,001.162.783,131.162.783,130,00DESPESA CORRENTE

0,000,003.762,353.762,350,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,002.025,002.025,000,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,001.156.995,781.156.995,780,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,00213.521,41213.521,410,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00213.521,41213.521,410,00  INVESTIMENTOS

0,000,001.376.304,541.376.304,540,00TOTAL:
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CAU - BR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CNPJ: 14.702.767/0001-77

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

5.346.442,535.468.964,42PASSIVO CIRCULANTE25.418.779,8129.648.240,02ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

25.266.228,8429.525.747,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

0,000,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

1.376.304,54801.856,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

103.717,0775.602,55DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

2.711.384,313.150.026,83OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES48.833,9046.890,45ESTOQUES

1.244.755,901.503.221,12PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

13.997,7813.859,78DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO0,000,00

1.335.942,061.021.449,04PASSIVO NÃO-CIRCULANTE12.967.402,608.758.425,36ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

5.382.415,760,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

5.382.415,760,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO2.138.036,822.483.776,55IMOBILIZADO

1.335.942,061.021.449,04PROVISÕES A LONGO PRAZO2.303.129,662.580.015,21BENS MÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO843.116,801.218.074,91BENS IMÓVEIS

0,000,001.008.209,64C1.314.313,57C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,005.446.950,026.274.648,81INTANGÍVEL

0,000,006.955.613,388.450.097,55SOFTWARES

0,000,001.508.663,36C2.175.448,74C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

6.682.384,596.490.413,46  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - BR Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

Compensações

0,0014.860.701,25D  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,0014.860.701,25  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 Concedidas0,000,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

38.386.182,4138.406.665,38  TOTAL38.386.182,4138.406.665,38  TOTAL

31.703.797,8231.916.251,92  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.703.797,8231.916.251,92  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

28.786.749,0529.079.393,48  SALDO PATRIMONIAL

1.335.942,061.021.449,04  PASSIVO PERMANENTE13.119.953,578.880.918,36  ATIVO PERMANENTE

8.263.491,308.305.822,86  PASSIVO FINANCEIRO25.266.228,8429.525.747,02  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

17.002.737,5421.219.924,16  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual
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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: 01/01/2018 a 31/12/2018

37.068.033,6938.348.442,85VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA43.780.977,5143.943.312,71VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

16.042.809,6716.912.866,63PESSOAL E ENCARGOS28.546.903,8030.231.177,66CONTRIBUIÇÕES

14.356.099,0014.906.798,38REMUNERAÇÃO DE PESSOAL28.546.903,8030.231.177,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

14.356.099,0014.906.798,38REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS28.546.903,8030.231.177,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.686.710,672.006.068,25BENEFÍCIOS A PESSOAL12.650.986,8810.692.802,96EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

1.686.710,672.006.068,25BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS12.650.986,8810.692.802,96EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

19.147.715,1419.223.120,01USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO12.650.986,8810.692.802,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

102.705,04100.274,33USO DE MATERIAL DE CONSUMO2.036.219,881.649.240,75VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

102.705,04100.274,33CONSUMO DE MATERIAL2.036.219,881.649.240,75OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

18.228.811,4818.149.956,37SERVIÇOS2.036.219,881.649.240,75MULTAS SOBRE ANUIDADES

3.603.829,353.219.264,07DIARIAS546.866,951.370.091,34OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2.623.931,542.406.593,83SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS546.866,951.370.091,34DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

12.001.050,5912.524.098,47SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS500.798,03442.516,98INDENIZAÇÕES

816.198,62972.889,31DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO44.964,24920.981,64REVERSÃO DE PROVISÕES

322.279,32306.103,93DEPRECIACAO1.104,686.592,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

493.919,30666.785,38AMORTIZACAO

1.797.763,001.594.614,14TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

1.797.763,001.594.614,14TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

1.797.763,001.594.614,14TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

79.745,88617.842,07OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

79.745,88617.842,07DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

79.745,88617.842,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

37.068.033,6938.348.442,85Total das Variações Passivas :43.780.977,5143.943.312,71Total das Variações Ativas :

6.712.943,825.594.869,86Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL
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Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

43.780.977,5143.943.312,71Total43.780.977,5143.943.312,71Total

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO612.905,351.931.127,83INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CAU - BR

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.702.767/0001-77

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

43.734.908,5943.020.508,75        RECEITA CORRENTE

28.546.903,8030.231.177,66          COTA PARTE

661.330,00759.291,84          RECEITA DE SERVIÇOS

655.171,51759.291,84            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

6.158,490,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

2.036.219,881.649.240,75          FINANCEIRAS

2.036.219,881.649.240,75            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

2.036.219,881.649.240,75              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

12.490.454,9110.380.798,50          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

500.798,03447.287,38            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

11.989.656,889.933.511,12            RECEITA DE RESSARCIMENTO

20.840.477,0020.761.130,09        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

33.841.261,5935.408.877,83            DESPESA CORRENTE

15.966.560,5817.040.439,34              PESSOAL

86.868,9491.318,82              MATERIAL DE CONSUMO

3.580.778,873.182.834,09              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

12.079.955,6913.028.482,87              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

329.334,51496.188,57              ENCARGOS DIVERSOS

1.797.763,001.569.614,14              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

21.894.018,7623.131.505,60        OUTROS DESEMBOLSOS

8.840.105,245.241.255,41FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.160.989,93981.737,23              INVESTIMENTOS

-2.160.989,93-981.737,23FLUXO 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

6.679.115,314.259.518,18GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

18.587.113,5325.266.228,84CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

25.266.228,8429.525.747,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2018, DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - CAU BR 

  

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 Interno, 

Resolução CAU/BR nº 139/2017. A Entidade goza de imunidade tributária, com base na Constituição 

da República Federativa do Brasil – CRFB de 1988 art. 150 Inciso VI. 

 

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.    Apresentação das demonstrações contábeis  

          

2.1. Base de preparação 

 

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. 

 

Em 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR editou seu Manual de 

Procedimentos Contábeis do CAU - 1ª edição, com objetivo de dispor orientação técnica e de 

regulamentar procedimentos contábeis patrimoniais previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (NBC T 16) e no 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) emitido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN).  

 

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual 

de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor 

público. 

  

2.2. 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;  

·         Provisão para contingências judiciais.  

                  

 

221



 
 

 

 

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Para 

este documento, os valores sofreram arredondamento no intuito de suprimir os dados decimais, 

simplificando a apresentação dos dados.  

 
3. Políticas Contábeis 

 

Aplicação dos parâmetros legais e regulamentares sobre os seguintes grupos de contas e 

demonstrativos contábeis: 

 
 3.1. Caixa e equivalente de caixa 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 

prazo. 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. 

 3.2. Estoques 

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição. Os valores são registrados e controlados pelo 

sistema informatizado SIALM.NET.  

 
 3.3. Imobilizado e Intangível 

Os bens imobilizados e os bens intangíveis são registrados pelo custo de aquisição.  

 

Todos os bens imobilizados e intangíveis, exceto “Obras em Andamento”, encontram-se registrados em 

sistema informatizado SISPAT.NET.          

 
 3.3.1. Depreciação e Amortização 

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

pelo MANUAL DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DO SISTEMA CAU 1ª EDIÇÃO - 2017. 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. 
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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 do 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%  -  

Sistemas de Informática -Softwares 10% 10% 

 

3.4. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 

 

Referem-se ao valor escriturado na conta de Restos a Pagar Processado do Exercício de 2018 em 

31/12/2018. A escrituração obedeceu às normas do artigo 36 da Lei nº 4.320/64. 

 

3.5. Obrigações de Repartições a Outros Entes 

 

Os valores registrados na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes em 

31/12/2018 se divide em: 

  

a) Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF criado pelo CAU BR, consolidado pela Resolução CAU 

BR nº 119 de 19/08/2016, nos termos previstos no art. 60 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010; 

 

b) Fundo de Reserva do CSC, regulamentado pela Resolução CAU/BR nº 126 de 15/12/2016. 

 

 

3.6. Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 

 

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 e 

Manual de Procedimentos Contábeis do CAU - 1ª edição; 

 

O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2013. 

 

3.7. Patrimônio Líquido 

 

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou 

Déficit apurados anualmente. 
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3.8. 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. 

  

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante. 

 

O Ativo Não Circulante é composto pelos bens de patrimônio: Imobilizado e Intangível. 

 

O passivo a curto prazo está demonstrado no balanço patrimonial como circulante. 

 

3.9. 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. 

 

3.10. 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. 

 

3.11. 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. 
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3.12. Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC 

 

 De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 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. 

 

 

4.    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 realizada pela Gerência de Orçamento e Finanças após a autorização dos 

ordenadores de despesas, sendo sempre dois no mínimo. 

  

4.1. Risco de Crédito 

 

Em relação às aplicações financeiras, os recursos estão aplicados a curto prazo em fundos específicos 

para o setor público através do Banco do Brasil. 

  

4.2. Risco de mercado 

 

Para o CAU/BR não existe o risco de mercado, em razão de que a grande parte do volume de receitas 

advém da arrecadação das anuidades e taxas pagas pelos arquitetos e urbanistas.  

  

4.3. 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 através de centros de custos.  
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5. Caixa e Equivalentes de Caixa 

 

        2018 2017 AH (%) 

Caixa e Equivalentes de Caixa - Moeda Nacional 29.525.619 25.266.100 17% 

Caixa e Equivalentes de Caixa - Moeda Estrangeira 128 128  -  

Total       29.525.747 25.266.228 17% 

 

Os saldos disponíveis em 31/12/18 no valor de R$29.525.747 (vinte e nove milhões, quinhentos e vinte 

e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais), apresentam-se da seguinte forma: 

 

5.1. Bancos c/ Movimento 

 

O saldo disponível em 31/12/18 nas contas correntes no Banco do Brasil no valor de R$ 7.773 (sete 

mil, setecentos e setenta e três reais), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das 

conciliações bancárias e dos extratos bancários. 

 

5.2. Disponível em Moeda Nacional 

 

O saldo disponível em 31/12/2018 é no valor de R$ 500 (quinhentos reais), conforme pode ser 

comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias, conforme pode ser comprovado em 

espécie mantida em cofre na Gerência de Orçamento e Finanças do CAU/BR. 

 

5.3. Bancos c/ Vinculada 

 

O saldo disponível em 31/12/18 é no valor de R$ 13.023 (treze mil, vinte e três reais), conforme pode 

ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. Trata-se de 

valor recebido como caução de contratos firmados entre o CAU/BR e as seguintes empresas: ISO 

Enterprise Informática Ltda, Security Labs - Intelligent Research, ATA Contabilidade e Auditoria Ltda 

e FATTO Consultoria e Sistemas. 

 

5.4. Bancos c/ Aplicações Financeiras 

 

O saldo disponível em 31/12/18 nas contas de aplicação no Banco do Brasil no valor de R$ 29.504.322 

(vinte e nove milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais), conforme pode ser 

comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. 

 

5.5. Disponível em Moeda Estrangeira 

 

O saldo disponível em 31/12/18 é no valor U$D 34 (trinta e quadro dólares americanos), conforme 

pode ser comprovado em espécie mantida em cofre na Gerência de Orçamento e Finanças do CAU/BR. 

Pela taxa de câmbio aplicada na data de compra da moeda, 3,70 R$/U$, registra-se R$128 (cento e 

vinte e oito reais) no saldo contábil. 
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 6. Devedores da Entidade   

 

2018  2017 

52.131  93.570 

   
     

Registra o valor a receber de R$ 52.131 (cinquenta e dois mil, cento e trinta e um reais), conforme 

demonstração abaixo: 

  

a)    Adiantamento de Férias – dezembro de 2018: 

O valor de R$15.331 (quinze mil, trezentos e trinta e um reais) se refere aos adiantamentos de férias no 

mês de dezembro de 2018 concedidos aos empregados que usufruirão o descanso em janeiro de 2019. 

  

b)    Caução Aluguel - Pinheiro Imóveis e Negócios Imobiliários Ltda: 

O valor de R$36.800 (trinta e seis mil e oitocentos reais), inscrito em Devedores da Entidade em nome 

de Rodolfo Rodrigues de Oliveira refere-se à caução, proveniente de aluguel. 

  

 

7. Depósito Judicial 

 

2018  2017 

23.470  10.146 

 

Registra o valor de R$23.470 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta reais) que se refere a depósitos 

recursais nas reclamações trabalhistas da reclamante Sylvia Mayumi Nawa Nakawai e do funcionário 

Marcos Cristino de Oliveira e depósito judicial a Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal 

em ação ordinária movida pela Construtora Andrade Gutierrez. 

  

 

8. Estoques  

 

2018  2017 

46.890  48.833 

 

O estoque do material de consumo (almoxarifado) registrado em 31/12/18 é no valor de R$46.890 

(quarenta e seis mil, oitocentos e noventa reais).  

 

 

9. Imobilizado  

 

A composição do Imobilizado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 31/12/2018 é de 

R$ 3.798.089 (três milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitenta e nove reais), composto da 

seguinte forma: 
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Movimentação do ativo imobilizado:     

       
Tipo de     Depreciação Saldo Líquido 

Bem 31.12.2017 Aquisições Baixas 31.12.2018 Acumulada Imobilizado 

Móveis e        
Utensílios 640.785 6.442        - 647.227 (259.560) 387.667 

Máquinas e       
Equipamentos 212.823 14.855        - 227.678 (145.259) 82.419 

Instalações 18.300 3.500        - 21.800            (7.913)  13.887 

Utensílios de        

Copa e Cozinha 11.662 838        - 12.500 (7.457) 5043 

Veículos 143.006                 -        - 143.006 (66.017) 76.989 

Equipamentos de      
Proc. de Dados          1.261.617 252.232 (1.280) 1.512.569 (824.169)  688.400 

Biblioteca 14.936 298        - 15.234 (3.938) 11.296 

Obras em       
Andamento 843.117 379.728 (4.770) 1.218.075                -       1.218.075 

Total 3.146.246 657.893 (6.050) 3.798.089 (1.314.313) 2.483.776 

 

  

10. Intangível 

 

A composição do Intangível do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil em 31/12/2018 é de 

R$8.450.097 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta mil, noventa e sete reais), composto da seguinte 

forma: 
 
Movimento do Ativo Intangível: 

 

    Amortização  
Tipo de     Acumulada Saldo Líquido 

Bem 31.12.2017 Aquisições Baixas 31.12.2018 (Softwares) Intangível 

Sistema de Proc.     

(2.175.448) 

  

de Dados 3.800.494 252.250 - 4.052.744 

Serviço de Desenv.     
de Sistema 3.155.119 1.242.234 - 4.397.353 

Total 6.955.613 1.494.484 - 8.450.097 (2.175.448) 6.274.649 

 

 

11.    Depreciação e Amortização 

   

Os valores de depreciação e Amortização registrados, em 31/12/2018, estão assim discriminados: 
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a)    Saldo da Depreciação do Imobilizado até 31/12/2018 ..................................................R$ 1.314.313 

b)    Saldo da Amortização de Intangíveis até 31/12/2018 ...................................................R$ 2.175.448 

c)    Total depreciado e amortizado até 31/12/2018 ..............................................................R$ 3.489.761 

 

  

12. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 

 

2018  2017 

801.857  1.376.305 

 

O valor de saldo representa o total escriturado de Restos a Pagar Processado do Exercício de 2018 em 

31/12/2018 no montante de R$ 801.857 (oitocentos e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).  

 

13. Obrigações de Repartições a Outros Entes  

 

   2018  2017 

Fundo de Apoio aos CAU/UF 1.849.122  1.563.391 

CAU/SP   -  99.824 

Fundo de reserva do CSC 1.300.905  1.048.169 

Total                                                         3.150.027                           2.711.384 
 

O valor registrado na contabilidade na conta de Obrigações de Repartições a Outros Entes em 

31/12/2018 é de R$ 3.150.027 (três milhões, cento e cinquenta mil, vinte e sete reais), discriminado da 

seguinte forma: 

  

a) Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF no valor de R$1.849.122 (um milhão, oitocentos e 

quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais); 

 

b) Refere-se ao saldo do Fundo de Reserva do CSC no valor de R$1.300.905 (um milhão, 

trezentos mil, novecentos e cinco reais).  

 

14. Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2018, o valor de R$1.503.221 (um 

milhão, quinhentos e três mil, duzentos e vinte e um reais e doze centavos), cuja composição é a 

seguinte: 

   2018  2017 

Férias   1.151.837  957.149 

INSS s/ Férias     247.645  201.390 

FGTS s/ Férias  92.221  76.646 

PIS s/ Férias  11.518  9.571 

Total   1.503.221  1.244.756 
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15. Demais Obrigações a Curto Prazo 

 

    2018  2017 

INSS    836  (378) 

IRPJ/PIS/COFINS/CSLL            -   5.202 

Total (a)    836  4.824 

Caução BB - Poupança ISO CRM  739  704 

Caução BB - Poupança SecurityLabs       269  257 

Caução BB - Poupança IEG            -  8.212 

Caução BB - Poupança Ata Contabilidade 8.906            - 

Caução BB - FATTO Consultoria e Sistemas 3.109            - 

Total (b)    13.023  9.173 

Total Geral   13.859  13.997 

 

 

a)   Consignações: 

O valor registrado na contabilidade na conta de Consignações, em 31/12/2018, é de R$836 (oitocentos 

e trinta e seis reais). 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. 

 

b)   Garantia – Caução: 

O valor de R$ 13.023 (treze mil, vinte e três reais) se refere aos depósitos de caução efetuados pelas 

empresas: ISO Enterprise Informática Ltda, Security Labs - Intelligent Research, ATA Contabilidade e 

Auditoria Ltda e FATTO Consultoria e Sistemas. 

                         

16. Provisões a Longo Prazo 

 

    2018  2017 

Provisões para ações trabalhistas a longo prazo 28.768  333.857 

Provisões para ações cíveis a longo prazo 992.681  1.002.085 

Total    1.021.449  1.335.942 

 

a)  Provisões para Ações Trabalhistas a Longo Prazo: 

Estão registradas, pelo valor de R$ 28.768 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais), as ações 

trabalhistas da ex-empregada pública Silvia Mayumi Nawa Nakamai e dos empregados públicos Edinê 

da Silva Cruz e Marcos Cristino de Oliveira. 

  

b)   Provisões para Ações Cíveis a Longo Prazo: 

Estão registrados, pelo valor de R$ 992.680 (novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta 

reais) diversas ações ordinárias, mandados de segurança, ações cíveis públicas, entre outros, contra o 

CAUBR e demais réus. (valor de perda efetiva ou estimada). 
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17. Patrimônio Líquido 

 

Até o Exercício de 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil apresentou um Superávit 

Acumulado no valor de R$31.916.252 (trinta e um milhões, novecentos e dezesseis mil, duzentos e 

cinquenta e dois reais). 

 

Foi realizado Ajuste de Exercícios Anteriores no valor de R$ 5.382.416 (cinco milhões, trezentos e 

oitenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais) em função do estorno do reconhecimento dos valores 

a receber de contingências judiciais ativas, dos CREA/MG, CREA/MT e CREA/MA relativos ao 

repasse de 90% das anuidades pagas pelos arquitetos em 2011 por orientação da empresa BDO Brazil 

Auditores em função de auditoria externa realizada em dezembro de 2018 no CAU/BR. 

 

O Patrimônio Líquido teve um acréscimo de R$ 5.594.870 (cinco milhões, quinhentos e noventa e 

quatro mil, oitocentos e setenta reais), correspondente ao superávit patrimonial do exercício de 2018. 

 

18.  Partes relacionadas 

 

 A entidade em 31 de dezembro de 2018 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, 

portanto não há transações com partes relacionadas dessa natureza. 

 

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. 

 

19. Resultado Patrimonial 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU BR apresentou no exercício de 2018 um 

Superávit Patrimonial no valor de R$ 5.594.870 (cinco milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, 

oitocentos e setenta reais).  A composição do Superávit Patrimonial em 2018 foi a seguinte: 

  

Resultado Patrimonial 2018 

a)    Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ............................................................R$  43.943.312 

b)    (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ........................................................R$ (38.348.442) 

c)    (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/18 ...................................................R$    5.594.870 

 

O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2018 foi realizado com base no regime de 

competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial. 

  

Resultado Patrimonial 2017 

a)    Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) ............................................................R$  43.780.977 

b)    (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) ........................................................R$ (37.068.033) 

c)    (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/17 ...................................................R$    6.712.944 

 

O Superávit Patrimonial de 2018 teve uma redução no valor de R$ 1.118.074 (um milhão, cento e 

dezoito mil, setenta e quatro reais) contra 2017. 
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20. Resultado Orçamentário 

 

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2018 foi um Superávit de R$ 3.877.421 (três milhões, 

oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais), conforme demonstração abaixo: 

  

Resultado Orçamentário 2018 

a)    Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/18    ......................................................R$ 43.020.508 

b)    (-)  Crédito Empenhado até 31/12/18 .........................................................................R$(39.143.087) 

c)    (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/18 ................................................R$   3.877.421 

 

Resultado Orçamentário 2017 

a)    Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/17    .....................................................R$  43.734.908 

b)    (-)  Crédito Empenhado até 31/12/17 ........................................................................R$ (40.046.781) 

c)    (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/17 ...............................................R$    3.688.127 

  

 O Superávit Orçamentário de 2018 teve um acréscimo no valor de R$ 189.294 (cento e oitenta e nove 

mil, duzentos e noventa e quatro reais) em relação ao exercício de 2017. 

 

21. Resultado Financeiro 

 

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/18 é um Superávit no valor de R$ 21.219.924 (vinte e um 

milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e vinte e quatro reais), apurado no Balanço Patrimonial 

do mês de dezembro de 2018, conforme demonstramos: 

             

Superávit Financeiro 2018 

(+) Ativo Financeiro 

a.    Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/18.................................................................R$ 29.525.747 

(-) Passivo Financeiro 

b.    (-) Passivo Circulante em 31/12/18 ............................................................................R$  (5.468.964) 

c.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2017...................................................................R$     (886.243) 

d.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2018 ..................................................................R$  (1.950.616) 

(=) Superávit Financeiro em 31/12/18 ............................................................................R$ 21.219.924 

 

Superávit Financeiro 2017 

(+) Ativo Financeiro 

a.    Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/17.................................................................R$ 25.266.229 

(-) Passivo Financeiro 

b.    (-) Passivo Circulante em 31/12/17 ............................................................................R$  (5.346.442) 

c.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2016.................................................................. R$     (248.824) 

d.    (-) Restos a Pagar Não Processados–2017 ..................................................................R$  (2.668.225) 

(=) Superávit Financeiro em 31/12/17 ............................................................................R$ 17.002.738 

  

O Superávit Financeiro de 2018 teve acréscimo no valor de R$ 4.217.186 (quatro milhões, duzentos e 

dezessete mil, cento e oitenta e seis reais) em relação ao exercício de 2017, correspondente a 24,80%. 
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22.  Fluxo de Caixa 

 

 A demonstração do Fluxo de Caixa de 2018 está assim demonstrada: 

 

Ingressos 

Receita Corrente .................................................................................................................R$ 43.020.509 

Ingressos Extraorçamentários .............................................................................................R$ 20.761.130 

Total de Ingressos ...............................................................................................................R$ 63.781.639 

  

Desembolsos 

Despesa Corrente ................................................................................................................R$ 35.408.878 

Desembolsos Extraorçamentários .......................................................................................R$ 23.131.506 

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)............................................................ R$      981.737 

Total Desembolsos ..............................................................................................................R$ 59.522.121 

  

Apuração do Fluxo de Caixa no Período ........................................................................R$   4.259.518 

 

 

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2017 está assim demonstrada: 

Ingressos 

Receita Corrente .................................................................................................................R$ 43.734.908 

Ingressos Extraorçamentários .............................................................................................R$ 20.840.477 

Total de Ingressos ...............................................................................................................R$ 64.575.385 

  

Desembolsos 

Despesa Corrente ................................................................................................................R$ 33.841.261 

Desembolsos Extraorçamentários .......................................................................................R$ 21.894.019 

Desembolsos Despesas de Capital (investimentos)............................................................ R$   2.160.990 

Total Desembolsos ..............................................................................................................R$ 57.896.270 

 

Apuração do Fluxo de Caixa no Período ............................................................................R$   6.679.115 

 

 

Houve um Resultado do Fluxo de Caixa e Equivalentes no exercício de 2018, no valor de R$ 4.259.518 

(quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezoito reais). 

 

A apuração do Fluxo de Caixa do exercício de 2018 representou um incremento de 16,85% no saldo de 

Caixa e Equivalentes que em 31/12/2017 apresentava R$ 25.266.229 (vinte e cinco milhões, duzentos e 

sessenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais) e passou em 31/12/2018 com total de R$ 29.525.747 

(vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais).  
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23. Seguros  

 

As coberturas de seguros vigentes em 31/12/2018 são: 

 

a) Porto Seguro Seguros: incêndio, roubo e colisão aos três veículos do CAUBR: 
o RENAULT FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 

o FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 

o FIAT GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 

 

b) Alfa Seguradora: incêndio, raio e explosão às cinco salas alugadas (Salas 204, 304, 306, 511 e 

608) pelo CAU/BR no Edifício Serra Dourada no Setor Comercial Sul, Brasília – DF.  

 

 

24.  Relacionamento com os auditores independentes 

 

A contratação dos auditores independentes deu-se pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

– CAU/BR, órgão central de controle dos CAU/UF, não sendo contratados outros serviços a não ser os 

trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis e controles de tecnologia da informação (TI). 

 

 

25.  Eventos Subsequente 

  

Não houve eventos subsequente significativos que pudessem alterar as demonstrações contábeis de 31 

de dezembro de 2018. 

 

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2019. 

  

 

 
GUILHERME FERNANDES AMARAL                        ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA 

CRC DF nº 024125/O                                                                                                    CRC DF nº 485 

Contador CAU BR                                                                   Assessoria Contábil do CAU BR 
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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9.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
 

Não se aplica à entidade
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10. ANEXOS E APÊNDICES
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10.1 - ANEXOS E APÊNDICES
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ANEXO - Declaração Lei 8730/93 - Vide anexo do tópico 10.1 no final da seção  
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Anexo do tópico 10.1
DECLARAÇÃO LEI 8730/93
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1 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Com a finalidade de atender ao disposto no artigo 9º, § 1º, alínea b, da 

Resolução CAU/BR nº 174, de 13 de dezembro de 2018, declaramos que os 

responsáveis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 

estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e 

rendas, conforme estabelece a Lei nº 8.730/93. 

 

Brasília, DF, 29 de março de 2019. 

 

 

Andrei Candiota da Silva 

Gerente Geral CAU/BR 
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