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Mensagem do Presidente
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$ 31,1 milhões com as

seguintes destinações estratégicas

dimensionadas:

❍ Fiscalização: 19,8% ou R$ 6,2 milhões;

❍ Atendimento: 29,1% ou R$ 9,1 milhões;

❍ Comunicação: 15,7% ou R$ 4,9 milhões.

No tocante aos limites de aplicações em

Pessoal (salários e encargos), considerando

que estão sendo destinados recursos no

montante de R$ 17,5 milhões (excetuando os

valores destinados a benefícios concedidos), o

índice situa-se em 35,3% das receitas correntes

(R$ 49,7 milhões).

Para a Capacitação são destinados 2% ou R$

383,2 mil, considerando que o total da folha de

pagamentos monta em R$ 20,5 milhões.

Prioridades da gestão

Com aporte de 20% ou R$ 6,2 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

Principais resultados da gestão

Na prioridade: "Influenciar as diretrizes do

ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua

formação continuada":

Comissão de Ensino e Formação – 91

deliberações, com destaque aos seguintes

temas: Registro de Diplomados no Exterior,

Projeto de Acreditação, Cálculo de

Tempestividade e Atualização de Cadastro de

Cursos, Ensino a Distância, Engenharia de

Segurança do Trabalho e Atribuições

Profissionais.
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Na prioridade: "Assegurar a eficácia no

atendimento e no relacionamento com os

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade":

Ouvidoria – Foram concluídos 97,4% protocolos

(1.119) dos 1.149 protocolos abertos em 2019,

cumprindo a qualidade e transparência nas

informações prestadas a sociedade e aos

profissionais do Brasil.

Na prioridade: "Promover o exercício ético e

qualificado da profissão":

Foram emitidas 51 deliberações, das quais 27

tratam de apreciação de recursos em processos

éticos para julgamento pelo Plenário do CAU/BR

Desafios e Perspectivas

Em 2020, 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.

Essas ações, visando ao alcance da Missão do

Conselho “Arquitetura e Urbanismo para

Todos”, no âmbito do Objetivo Estratégico.

Nos objetivos estratégicos prioritários: “Estimular

o conhecimento, o uso de processos criativos

e a difusão das melhores práticas em

Arquitetura e Urbanismo” e

“Fomentar o acesso da sociedade à

Arquitetura e Urbanismo” estão

direcionados recursos no montante de R$

5,37 milhões, ou 15,9% da Receita de

Arrecadação Líquida.

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 2020;

A proposta para as metas de Atendimento

deve ter como base as metas estabelecidas

no Planejamento Estratégico dos CAU/UF.
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Conselho Diretor

O CAU/BR, autarquia federal criada pela Lei Federal n.º 12.378, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício

da profissão, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional e pugnar

pelo aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo. O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre o

presidente e o Plenário, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-o nos atos relativos ao exercício da

Presidência (art. 161 do Regimento Interno do CAU/BR).

Presidente

Antonio Luciano de Lima 

Guimarães (CE)

presidente@caubr.gov.br

2º Vice-Presidente

Wilson Fernando de Andrade (MT)

cons.wilson.andrade@caubr.gov.br

Coordenador da Comissão de 

Planejamento e Finanças (CPFI)

José Antônio Assis de Godoy (MG)

cons.antonio.godoy@caubr.gov.br

Coordenador da Comissão de 

Organização e Administração (COA)

1ª Vice-Presidente

Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO)

cons.lana.jube@caubr.gov.br

Coordenadora da Comissão de 

Exercício Profissional (CEP)

Andrea Lucia Vilella Arruda (IES)

cons.andrea.vilella@caubr.gov.br

Coordenadora da Comissão de Ensino 

e Formação (CEF)

Nikson Dias de Oliveira (RR)

cons.nikson.dias@caubr.gov.br

Coordenador da Comissão de 

Ética e Disciplina (CED)

mailto:presidente@caubr.gov.br
mailto:cons.wilson.andrade@caubr.gov.br
mailto:cons.antonio.godoy@caubr.gov.br
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Comissão de Ensino e Formação (CEF)

A CEF-CAU/BR tem por finalidade 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 (art. 99, caput, do Regimento Interno do CAU/BR).

Andrea Lucia Vilella Arruda (IES)

cons.andrea.vilella@caubr.gov.br

Coordenadora

Helio Cavalcanti da Costa Lima (PB)

cons.helio.clima@caubr.gov.br

Membro

Joselia da Silva Alves (AC)

cons.jo.alves@caubr.gov.br

Membro

Juliano Ximenes Ponte (PA)

cons.juliano.ximenes@caubr.gov.br

Coordenador-adjunto

Humberto Mauro Andrade Cruz (AP)

cons.humberto.mauro@caubr.gov.br

Membro

Roseana Almeida Vasconcelos (RO)

cons.roseana.almeida@caubr.gov.br

Membro

mailto:cons.andrea.vilella@caubr.gov.br
mailto:cons.helio.clima@caubr.gov.br
mailto:cons.jo.alves@caubr.gov.br
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Comissão de Ética e Disciplina (CED)

A CED-CAU/BR tem por finalidade zelar pela verificação e cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 31 de

dezembro de 2010, e do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (art. 100, caput, do

Regimento Interno do CAU/BR).

Nikson Dias de Oliveira (RR)

cons.nikson.dias@caubr.gov.br

Coordenador

Carlos Fernando Leão Andrade (RJ)

cons.carlos.andrade@caubr.gov.br

Membro

José Gerardo da Fonseca (PI)

cons.gerardo.fonseca@caubr.gov.br

Membro

Matozalém Sousa Santana (TO)

cons.matozalem.s@caubr.gov.br

Coordenador-adjunto

Guivaldo D’Alexandria Baptista (BA)

cons.guivaldo.baptista@caubr.gov.br

Membro

Roberto Salomão do Amaral (PE)

cons.roberto.salomao@caubr.gov.br

Membro

mailto:cons.nikson.dias@caubr.gov.br
mailto:cons.carlos.andrade@caubr.gov.br
mailto:cons.gerardo.fonseca@caubr.gov.br
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Comissão de Exercício Profissional (CEP)

A CEP-CAU/BR tem por finalidade zelar pela orientação e fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo (art. 101,

caput, do Regimento Interno do CAU/BR).

Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO)

cons.lana.jube@caubr.gov.br

Coordenadora

Claudemir José Andrade (AM)

cons.claudemir.jose@caubr.gov.br

Membro

Josemée Gomes de Lima (AL)

cons.josemee.lima@caubr.gov.br

Membro

Ricardo Martins da Fonseca (SC)

cons.ricardo.fonseca@caubr.gov.br

Coordenador-adjunto

Fernando Marcio de Oliveira (SE)

cons.fernando.oliveira@caubr.gov.br

Membro

mailto:cons.lana.jube@caubr.gov.br
mailto:cons.claudemir.jose@caubr.gov.br
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Comissão de Organização e Administração (COA)

A COA-CAU/BR tem por finalidade zelar pelo funcionamento dos CAU/UF e do CAU/BR, em suas organizações e

administrações, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 (art. 102, caput,

do Regimento Interno do CAU/BR).

José Antônio Assis de Godoy (MG)

cons.antonio.godoy@caubr.gov.br

Coordenador

Ednezer Rodrigues Flores (RS)

cons.ednezer.flores@caubr.gov.br

Membro

Patrícia Silva Luz de Macedo (RN)

cons.patricia.luz@caubr.gov.br

Membro

Jeferson Dantas Navolar (PR)

cons.jeferson.navolar@caubr.gov.br

Coordenador-adjunto

Emerson do Nascimento Fraga (MA)

cons.emerson.fraga@caubr.gov.br

Membro

mailto:cons.antonio.godoy@caubr.gov.br
mailto:cons.ednezer.flores@caubr.gov.br
mailto:cons.patricia.luz@caubr.gov.br
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Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi)

A CPFi-CAU/BR tem por finalidade zelar pelo planejamento e pelo equilíbrio econômico, financeiro e contábil dos CAU/UF e

do CAU/BR, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 (art. 103, caput, do

Regimento Interno do CAU/BR).

Wilson Fernando de Andrade (MT)

cons.wilson.andrade@caubr.gov.br

Coordenador

Eduardo Pasquinelli Rocio (ES)

cons.eduardo.rocio@caubr.gov.br

Membro

Raul Wanderley Gradim (DF)

cons.raul.gradim@caubr.gov.br

Membro

Nadia Somekh (SP)

cons.nadia.somekh@caubr.gov.br

Coordenadora-adjunta

Osvaldo Abrão de Souza (MS)

cons.osvaldo.abrao@caubr.gov.br

Membro

mailto:cons.wilson.andrade@caubr.gov.br
mailto:cons.eduardo.rocio@caubr.gov.br
mailto:cons.raul.gradim@caubr.gov.br
mailto:cons.nadia.somekh@caubr.gov.br
mailto:cons.osvaldo.abrao@caubr.gov.br
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Cenário externo
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(CAU/BR) se consolida em 2019 com um Conselho estruturado

em todas as unidades da federação e no Distrito Federal,

resgatando o passivo existente na organização da profissão e

aprimorando normas que objetivam preservar, promover e

fortalecer a Arquitetura e o Urbanismo no Brasil. Ao mesmo

tempo, olhando e se estruturando para os desafios do futuro.

Com excelência organizacional, transparente,

inovador e financeiramente sustentável, para servir à Sociedade,

o CAU/BR confirma sua excelência no atendimento aos 179.428

profissionais (8% de crescimento anual), e às 30.298 empresas

do setor (14% de crescimento anual), compromissado com a

qualidade e a modernidade. Cabe também mencionar que o país

possui 721 Instituições de Ensino Superior, com cursos em

Arquitetura e Urbanismo (40,4% na capital e 59,6% no interior),

distribuídas em 5,0% dos municípios brasileiros (Fonte: IGEO).

Depois de cinco anos em crise, o setor de

construção fechou 2019 em crescimento, segundo estimativa do

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (I), a construção

medida pela ótica do investimento cresceu no ano passado 0,5%

em relação ao ano anterior, o primeiro resultado positivo por essa

base de comparação desde 2013. Entre 2014 e 2018, a

construção civil acumulou queda de 30%.

Os arquitetos e urbanistas estão presentes, em

média, em 58,1% dos municípios brasileiros enquanto as

empresas de arquitetura e urbanismo em 34,5%. No tocante aos

trabalhos profissionais realizados, os RRT emitidos apresentam-

se, em média, em 86,9% dos municípios brasileiros (Fonte:

IBGE/IGEO).

O mercado de Arquitetura e Urbanismo está

crescendo cada vez mais. Os serviços de arquitetos e urbanistas

bateram recorde em 2019. Foram realizadas mais de 1,6 milhão

de atividades, o maior número da série história, medida desde

que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado, em 2011.

São 125.000 serviços realizados em 2019 a mais do que em

2018. Esse crescimento acontece em meio a diversas ações que

o CAU/BR e os CAU/UF promovem objetivando a valorização da

Arquitetura e do Urbanismo, por meio de diálogos institucional

com o poder público, ações de apoio à Assistência Técnica para

Habitação de Interesse Social e eventos realizados em todo o

país. 14

Fonte: Siccau/IGEO 
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Cenário externo
Os grandes eventos foram promovidos com o

objetivo de atualizar e expandir os conhecimentos e competências

técnicas, preparando, assim, os profissionais da Arquitetura e

Urbanismo para os novos desafios. Entre os principais,

destacamos o Seminário Nacional de Assistência Técnica para

Habitação de Interesse Social (ATHIS), o Seminário BIM na

Prática, onde os arquitetos discutiram os benefícios e desafios da

tecnologia; e a Exposição de painéis sobre iniciativas de

Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)

patrocinadas pelo Conselho e apresentados no 21º Congresso

Brasileiro de Arquitetos, entre outros, realizados em 2019, onde se

discutiram a essência sobre as novas tecnologias, o papel do

profissional da arquitetura e urbanismo no cenário de mercado

atual e novas oportunidades para a profissão.

Em 2019, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo

do Brasil chegou a um acordo com engenheiros, designers e

outras categorias profissionais para garantir um cenário de

harmonia no que diz respeito aos campos de atuação de cada

profissão. A abertura de diálogo visou discutir o PL 9818/2018, em

tramitação no Congresso Nacional, e que, inicialmente, buscava

revogar parte da Lei 12.378/2010, que criou o conjunto autárquico

do CAU e regulamentou o exercício da Arquitetura e Urbanismo.

Com o acordo construído entre arquitetos e engenheiros, a

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público

(CTASP) da Câmara dos Deputados aprovou em 11 de dezembro

uma proposta alternativa ao PL 9818, com o objetivo de manter,

com alterações, os parágrafos 1o e 2o do Artigo 3º da Lei 12.378,

acrescentando ao seu texto de lei, os incisos I e II.

Vale mencionar também sobre o acompanhamento

e preocupação do CAU/BR referente a tramitação da Proposta de

Emenda Constitucional nº. 108/2019, que dispõe sobre a natureza

jurídica dos conselhos profissionais, enviada ao Congresso. e vem

sendo definida como uma ameaça, tendo em vista que sua

decisão poderá acarretar enormes reflexos de ordem econômica e

consequências estruturais gravíssimas para os Conselhos

Profissionais. “A PEC, na forma do texto atual, não garante a

defesa da sociedade pois impossibilitaria os conselhos – como é o

caso do CAU – de fiscalizarem e aplicarem penalidades aos que

exercem a profissão de forma irregular ou mesmo ilegal”, afirma o

presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães.

No âmbito internacional, os arquitetos e urbanistas

brasileiros vêm se destacando cada vez mais no cenário externo.

Desde 2017, o CAU/BR já promoveu treinamentos de mais de 300

profissionais em várias cidades do país com as Oficinas de

Capacitação para o Mercado Exterior.

Com o objetivo de transformar esse reconhecimento

em uma maior participação do país no mercado exterior, CAU/BR

tem buscado promover reuniões com o Ministério das Relações

Exteriores para discutir a promoção de ações de capacitação dos

profissionais e empresas do setor para que possam vender

serviços de Arquitetura e Urbanismo em outros países.

O grande desafio para a arquitetura é trabalhar em

consonância com a sustentabilidade, com a qualidade de vida e a

rápida expansão tecnológica, na criação de ambientes agradáveis

a todas as gerações. Nesse movimento de transformações e

acessibilidade, devemos continuar com o nosso compromisso de

transpor os desafios da realidade atual e conduzir a classe a um

futuro promissor.
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2. Governança, 
Estratégia e 
Alocação de 

Recursos

Theatro Municipal em São Paulo - Foto por Wilfredor/Wikimedia Commons



Estrutura de Governança

Em 2019 o CAU, conjunto autárquico

constituído pelo CAU/BR e pelos 27 CAU/UF,

não implementou um política de governança,

entretanto em 20/12/2019 foi expedida a

Portaria Presidencial do CAU/BR nº 284/2019

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapre

s284/) criando um grupo de trabalho para

atuar nas ações de estruturação e

implantação dentre outros, da Política de

Governança Institucional, cujos trabalhos se

iniciaram em meados de 2020, com prazo

conclusivo estimado para 30/06/2020. Segue

a identificação da estrutura de governança do

CAU e proposta de representação de sua

figura, nos moldes do Referencial Básico de

Governança, 2ª versão, expedido pelo

Tribunal de Contas da União. No CAU, a

Governança compreende a estrutura a seguir.

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de Governança do Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC-CAU)

• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio 

Financeiro aos CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:

• Comissões de Administração e de Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/


Sistema de Governança



O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por

uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente analisado dos cenários,

definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e Valores; bem como os

Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um período de dez anos. 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 179.428 profissionais e às 30.298 empresas do

setor no país (informações extraídas do Siccau), compromissado com a qualidade e a modernidade.

O mapa estratégico, em 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade estratégica do CAU e relacionam

os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em 2 objetivos nacionais (Fiscalização e Atendimento) e 3 objetivos

locais (Comunicação, Ensino e Ética)

Planejamento Estratégico
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Mapa Estratégico e Alocação de Recursos



Principais Iniciativas Estratégicas

Legenda:

ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 

Alocação de recursos - % dos Valores aprovados (Previstos)

Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade

RAL – Receita de Arrecadação Líquida

5

19,8%  

da RAL

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

Tornar a fiscalização um

vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura

e Urbanismo

Assegurar a eficácia 

no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Estimular o 

conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das 

melhores práticas

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e 

Urbanismo

29,1% 

da RAL
20,0%  da RAL 15,7% da RAL

-
2% da RAL 2% da RAL

7 5 4 8 10 6 4 

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

8 

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, encontra-se representado na figura abaixo:
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3. Riscos, 
Oportunidades
e Perspectivas

Othon Palace em Belo Horizonte, Minas Gerais - Foto por Adriano Ferreira/Flickr



Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Em outubro de 2016 a

Controladoria do CAU/BR realizou um

levantamento junto a todos os CAU/UF e ao

CAU/BR por meio de um “Questionário de

Avaliação de Controles Internos e Gestão de

Riscos (QACI) visando avaliar o nível de

maturidade institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto

autárquico CAU/BR e CAU/UF não implementou

uma política de gestão de riscos, deficiência a

ser debelada em 2020, tendo em vista a

expedição da Portaria Presidencial do CAU/BR

nº 284, de 20/12/2019 criando um grupo de

trabalho para atuar nas ações de estruturação e

implantação dentre outros, de Política de Gestão

de Riscos e Controles Internos, cujos trabalhos

se iniciaram em meados do corrente exercício,

com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020.

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres28

4/)

A Gestão de Riscos e Controles Internos no

âmbito do CAU/BR abrange questões

estratégicas, riscos e ameaças, com

acompanhamento da execução do Plano de Ação

e abordagem como a das Três Linhas de Defesa

(IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR conta com os

seguintes grupos de responsáveis envolvidos com

o gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e

Assessorias – controles desenvolvidos por meio

de sistemas e processos sob orientação e

responsabilidade de cada gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência

de Planejamento e Gestão Estratégica –

Coordenam as atividades de gestão e

monitoramento de riscos, auxiliando os gestores

da primeira linha de defesa a desenvolverem e

aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência

de Planejamento e Gestão Estratégica e

Auditoria Independente (abrangência: CAU/BR

e CAU/UF) – Fornecem avaliações

(assegurações) independentes e objetivas sobre

os processos de gerenciamento de riscos, controle

e governança ao CAU/BR e CAU/UF.

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/


Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Os riscos e oportunidades de ganhos em

demandas judiciais são gerenciados pelas

assessoria jurídicas do CAU/BR e, em algumas

causas, por escritórios terceirizados.

Ações contra a Autarquia

O CAU/BR figura como réu em 67 processos,

sendo 60 Cíveis e 7 Trabalhistas.

As causas cíveis perfazem um montante de R$

3,82 milhões incluídas custas e honorários, com

perda provável estimada em R$ 397 mil, enquanto

as trabalhistas montam em R$ 1,20 milhão e

provável perda de R$ 557 mil.

Ações em favor da Autarquia

Ao seu favor o CAU/BR mantém 6 processos, dos

quais 4 por créditos de repasses junto a Creas.

O montante dos créditos ajuizados acrescidos de

custas e honorários é de R$ 25,02 milhões e

probabilidade de recebimento de R$ 23,03 milhões.
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4. Resultados e 
Desempenho

da Gestão

Casas Cubo em Diadema, São Paulo - Foto por Mauro Pedroso/Prefeitura de Diadema



Resultados e Desempenho da Gestão

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 Plano de Ação do CAU/BR para o exercício de 2019 seguiu as premissas e orientações

estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na visão de longo prazo 2023, objetivando ao

atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que se apresentam no Mapa Estratégico.

Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento Tático e Operacional, estruturado em

iniciativas estratégicas - projetos e atividades vinculados aos objetivos estratégicos priorizados para o

exercício, as orientações e destinações estratégicas de recursos estão em conformidade com as políticas e

prioridades estabelecidas pelo Conselho, para 2019, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano de

Ação e Orçamento do CAU – exercício 2019, na forma aprovada pelo Plenário. 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.



Tornar a fiscalização um 

vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 5.360.704,38 

INVESTIMENTO REALIZADO

17,4%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita de Líquida

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

 Atividades da Comissão de Exercício 

Profissional do CAU/BR

 1º Encontro Nacional da CEP-CAU/BR 

com as CEP(s) dos CAU/UF 

 Projeto de  Resolução de que dispõe 

sobre a fiscalização do exercício 

profissional da Arquitetura e 

Urbanismo realizado pela Comissão 

Temporária de Fiscalização-CAU/BR 

(CTF)

 Atividades da Gestão da 

Coordenadoria de Geotecnologia

Fiscalização

86,8 % do previsto

Comparativo com 2018

Crescimento 

3,3 %

27

Resultados e Desempenho



Fiscalização

De acordo com a Lei n° 12.378, de 2010, compete ao

CAU/BR regulamentar a fiscalização do exercício profissional dos

arquitetos e urbanistas nas áreas de atuação privativas ou

compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Através da

Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR)

foram elaboradas 81 Deliberações , sendo 15 processos de

fiscalização, e 4 (quatro) projetos de Resoluções publicadas no

Portal da transparência do CAU/BR, sobre esclarecimentos a

respeito de atividades técnicas, certidões, Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT), concessão e alterações dos

registros de pessoas jurídicas e de profissionais e propostas de

melhorias para o SICCAU nas matérias de pertinência da CEP.

Também foram elaborados 2 projetos de resolução que alteram a

norma atual de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

(Resolução CAU/BR n.91) e a norma de Emissão de Certidões

(Resolução CAU/BR n. 93) e os outros 2 projetos, que alteram a

norma de Fiscalização (Resolução CAU/BR n. 22) e a de registro de

profissionais (Resolução CAU/BR n. 18), foram elaborados pelas

Comissões Temporárias de Fiscalização e de Registro (CTF e CTR),

propostas pela CEP-CAU/BR.

O Plenário aprovou as Resoluções CAU/BR nº 177, de

31 de julho de 2019, e n° 184, de 22 de novembro de 2019, que

alteraram as Resoluções CAU/BR n° 91 e nº 93, de 2014, que

dispõem, respectivamente, sobre o Registro de Responsabilidade

Técnica (RRT) e a emissão de certidões pelos CAU/UF, criando o

RRT Social, alterando os demais modelos e trazendo melhorias

operacionais e de procedimentos.

Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo, a Comissão de

Exercício Profissional (CEP – CAU/BR) promoveu o 1º Encontro

Nacional da CEP-CAU/BR .

O evento foi realizado em Porto Alegre/RS, nos dias 07

e 08 de outubro de 2019. Participaram, aproximadamente, 60

pessoas em cada dia de evento, entre Presidentes , Conselheiros

dos CAU/UF, Assessores da CEP-CAU/BR, das CEP e Agentes

Fiscais dos CAU/UF. Os temas abordados foram Fiscalização,

Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas no CAU e Melhores

Práticas, visando a revisão das normas atuais e melhorias dos

procedimentos de fiscalização, bem como a revisão do projeto de

resolução sobre fiscalização, elaborado pela CTF – Comissão

Temporária de Fiscalização. O encontro em Porto Alegre alinhou

mais uma vez as expectativas e experiências dos CAU/UF,

finalizando um trabalho que foi construído em seis Oficinas de

Fiscalização realizadas em várias cidades brasileiras. A redação da

proposta de resolução elaborada foi colocada em Consulta Pública,

aberta a toda a sociedade.

Da esquerda para direita: 
Matozalém Santana, 

coordenador da Comissão 
Temporária de Fiscalização do 
CAU/BR; Lana Jubé, 2a vice-

presidente do CAU/BR e 
coordenadora da Comissão de 
Exercício Profissional; Luciano 

Guimarães, presidente do 
CAU/BR; e conselheiro do 

CAU/RS Oritz Campos

Links das divulgações e publicações do eventos:

Novas regras de Fiscalização 

Boas Práticas de Fiscalização

Resultados e Desempenho

(https:/transparencia.caubr.gov.br/sumulascep/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucoes/
Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências.
Dispõe sobre a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.
Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências.
Registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao177/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao184/
https://www.caubr.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-debatem-novas-regras-de-fiscalizacao/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-e-cau-uf-apresentam-boas-praticas-de-fiscalizacao/


Para buscar melhorias no processo de

fiscalização, a Comissão Temporária de Fiscalização foi criada

para estabelecer diretrizes para o Plano Nacional de

Fiscalização, revisar os normativos do CAU que disciplinam o

tema, em especial a Resolução CAU/BR nº nº 22, de 4 de maio

de 2012 e o Manual de Fiscalização do CAU.

Dentre os principais resultados alcançados,

destacam-se: Revisão do projeto de resolução sobre

fiscalização, compreendido como Plano Nacional de

Fiscalização, composto por diversos instrumentos, entre eles,

os de planejamento estratégico (diretrizes, indicadores, metas),

normativos (Resolução, Instruções Normativas) e operacionais

(manual de fiscalização, ferramentas tecnológicas). Dentre tais

instrumentos, a Comissão priorizou a elaboração do

Instrumento Normativo, a Resolução que dispõe sobre a

fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e

Urbanismo, seus procedimentos para formalização, instrução e

julgamento de processos por infração à legislação e a

aplicação de penalidades. Concluiu que para a implantação e

monitoramento do Plano Nacional de Fiscalização em sua

totalidade, bem como a avaliação e a análise do novo processo

geral de operação, são atividades que devem ser

desenvolvidas de forma contínua por meio de uma Comissão

Permanente, sendo assim foi proposta a criação da Comissão

Permanente de Fiscalização.

A Comissão finalizou o Instrumento Normativo

do Projeto de Resolução, que dispõe sobre a fiscalização do

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, das

diretrizes de atuação educativa, preventiva, corretiva e punitiva

na fiscalização do exercício profissional, os procedimentos

para formalização, instrução e julgamento de processos por

infração à legislação e a aplicação de penalidades, e o

encaminhou para apreciação e providências da CEP-CAU/BR,

comissão proponente da CTF-CAU/BR.

Fiscalização
A metodologia de trabalho desenvolvida pela

Comissão previu uma dinâmica que consistia nos trabalhos

internos, previstos para acontecerem nas reuniões ordinárias

em Brasília-DF que, posteriormente, eram submetidos ao

conhecimento e discussão com o público alvo nas Oficinas de

Fiscalização promovidas pelos CAU/UF. Ressalta-se que além

dos membros aprovados pelo Plenário, a comissão também

contou com a participação de convidados, representantes

indicados pelos seus pares nos últimos eventos nacionais

ligados ao tema de fiscalização.

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DO CAU/BR
Composta pelo  conselheiro federal Matozalém Santana (TO; a presidente 
Margareth Ziolla Menezes (PR), conselheiro estadual Oritz Campos (RS), a 
agente de fiscalização, Andréia Borba Pinheiro(RS); a conselheira estadual 

Du Leal (MG) e o conselheiro federal Fernando Márcio de Oliveira (SE).
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https://caubr.gov.br/comissaodefiscalizacao/


A Comissão Temporária de Fiscalização (CTF-

CAU/BR) realizou 5 Oficinas de Fiscalização. As oficinas foram

elaboradas no intuído de permitir que os temas fossem

trabalhados de forma colaborativa e participativa, contribuindo que

o documento final da Resolução estivesse alinhado com a real

necessidade dos CAU/UF e sociedade. O público alvo das oficinas

eram fiscais, gerentes e coordenadores da CEP-CAU/BR, com o

objetivo de coletar o maior número de contribuições daqueles que

lidam diretamente com o assunto.

Foram realizadas as seguintes oficinas:

 21 e 22 de março - Curitiba-PR

 4 e 5 de abril - Curitiba-PR

 6 e 7 de maio - Alagoas-AL

 23 e 24 de julho - Rio de Janeiro-RJ

 10 e 11 de setembro - Belém/PA

III Oficina de Fiscalização em Maceió/AL

IV Oficina de Fiscalização no Rio de Janeiro/RJ

Banner de divulgação

Em Maceió, Conselheiros e fiscais dos CAU/UF debatem Plano Nacional 

de Fiscalização. (Foto: CAU/BR)

Coordenador da Comissão Temporária de Fiscalização (CTF), conselheiro 

federal por Tocantins Matozalém Santana ministrando a oficina.                   

(Foto: CAU/RJ)

Fiscalização Resultados e Desempenho

https://caubr.gov.br/em-curitiba-oficina-debate-o-plano-nacional-de-fiscalizacao-do-cau/
https://www.caubr.gov.br/fiscalizacao-oficina-do-cau-br-reune-fiscais-e-conselheiros-dos-cau-uf-em-maceio/
https://www.caurj.gov.br/cau-rj-sedia-4a-oficia-de-fiscalizacao-do-cau-br/
https://caudf.gov.br/cau-df-participa-de-oficina-de-fiscalizacao-em-belem-pa/


A ação fiscalizatória a ser exercida pelo Conselho

de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR e CAU/UF) baseia- se na

produção de conhecimento e na gestão estratégica da

informação, viabilizadas pela integração do Sistema de

Inteligência Geográfica (IGEO) ao Módulo corporativo do

Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), por

meio do rebatimento territorial de seu banco de dados associado

a feições geográficas que integram o IGEO.

Em 2019, o IGEO realizou dois termos de

cooperação técnica importantes: Consórcio de Informática na

Gestão Pública Municipal no estado de SC – CIGA (TR firmado)

e Receita Federal do Brasil – RFB que está em andamento. O

objetivo das parcerias é contribuir com a gestão através da

economia de recursos, melhoria nos serviços de tecnologia e

compartilhamento de informações.

Outros destaques foram: o Projeto Collector, que

teve o início dos trabalhos de estruturação tecnológica para uso

de aplicativo de coleta de dados mais eficiente, o Collector da

Esri, com o intuito de trazer melhorias de usabilidade, eficiência

e eficácia da plataforma; o Projeto Repositório de Dados

Corporativos, onde foram dados os passos iniciais de

estruturação tecnológica, relativas a armazenamento e

programação lógica, de um sistema de alta disponibilidade de

informações numérico-quantitativas organizacionais do

conselho, a nível nacional, possibilitando aos CAU/UF

acessarem de forma simples e rápida os dados do conselho e

realizarem suas análises, previsões, planejamentos, incluindo

dados de fiscalização.

O sistema IGEO é o principal sistema de

geotecnologias do CAU e que possibilita a visualização de dados

geográficos, mapas, gráficos, tabelas e indicadores. A

ferramenta possibilita extrair relatórios de fiscalização realizados

pelos fiscais in loco, através GIS Coletor, que é aplicativo

coorporativo para dispositivos móveis, parte integrante da

Plataforma do IGEO, para coleta de dados, sendo uma solução

de uso para as equipes em campo atuarem na fiscalização,

permitindo aos usuários a criação e atualização de dados

vetoriais. Além de permitir o planejamento da fiscalização,

através do suporte à decisão com relatórios gerenciais,

informações no espaço geográfico com quantificações de RRT,

denúncias e outras informações pertinentes a fiscalização.

Portal do IGEO

Rascunho do Relatório de Fiscalização- Fonte: Igeo
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https://igeo.caubr.gov.br/
https://igeo.caubr.gov.br/


Fiscalização

O rascunho de relatório de fiscalização é o
formulário digital do aplicativo de coleta de dados que tem a
função de substituir o preenchimento manual dos registros das
ações de fiscalização, com a possibilidade de tirar as
fotografias diretamente anexas ao rascunho, vinculando
posição geográfica aos registros, além da funcionalidade
prática de importar esse rascunho diretamente para o
SICCAU, onde é confeccionado o relatório de fiscalização
oficial.

O gráfico abaixo demonstra o comparativo das
quantidades de utilização da ferramenta nos últimos anos.
Observa-se que houve um crescimento de 27,6% em 2019
comparado com 2018, o que demonstra um crescimento
significativo no decorrer dos anos.

604

2.186

1.459

2.993

3.818

2015 2016 2017 2018 2019

Qtde Rascunhos de Fiscalização

Fonte: IGEO, 2019

FISCALIZAÇÃO - SOLUÇÃO PARA TABLET 

Fonte: IGEO

 Resultados e Desempenho



Fiscalização
 Enviar o Projeto de Resolução sobre o Plano de

Fiscalização, em revisão da Resolução CAU/BR nº n. 22,

para apreciação e aprovação do Plenário.

 Apresentar proposta de revisão das Resoluções CAU/BR nº

28 e nº 49, sobre o Registro de Pessoas Jurídicas no CAU.

 Apresentar proposta de revisão da Resolução CAU/BR nº

21, sobre Atividades Técnicas dos Arquitetos e Urbanistas.

 Realizar Encontros com os CAU/UF e Reuniões Conjuntas

com outras Comissões do CAU/BR para debater as revisões

de normativos que tratam de Atividades Técnicas e Registro

de Pessoas Jurídicas no CAU.

 Solicitar a criação do Novo Módulo de Fiscalização no

SICCAU de acordo com as novas regras da Resolução do

Plano Nacional de Fiscalização.

 Criar da Comissão Permanente de Fiscalização do CAU/BR,

garantido a estrutura técnica necessária para seu

funcionamento.

 Aperfeiçoar as ferramentas tecnológicas e a

operacionalização dos serviços, facilitando o dia a dia dos

profissionais e tornando o sistema mais ágil, prático e fácil de

usar (intuitivo);

 Implementar os serviços oferecidos pelo SICCAU em

aplicativos mobile (APP) nos celulares e tablets.

 Definir indicadores distintos de acordo com a natureza da ação

de fiscalização (educativa, preventiva, corretiva e punitiva).

 Monitorar e acompanhar com ações contínuas, indicadores e

resultados da fiscalização para elaboração de diagnósticos

que subsidiarão o Plano Nacional de Fiscalização.

 Implementar e aprimorar nos relatórios de dados disponíveis,

melhorando significativamente o acesso à informação por

parte das equipes de fiscalização através do repositório de

dados.

 Migrar a interface do sistema de inteligência geográfica atual

para o Portal for ArcGIS, um ecossistema de informações

geográficas, contendo inúmeras ferramentas, tecnologias e

aplicativos corporativos, pertencente à empresa Esri, com

direito de uso vinculado ao licenciamento atual do ArcGIS

Enterprise (contrato vigente).

 Aprimorar as parcerias existentes e buscar novas parcerias

estratégicas de compartilhamento de dados e informações

geográficas com órgãos relacionados à construção

civil/arquitetura e urbanismo, à nível nacional, como por

exemplo Prefeituras (alvarás e cartografia municipal), Receita

Federal (SISOBRA), Serviço Geológico do Brasil - CPRM

(Áreas de Risco), Ministério do Meio Ambiente (APA’s e

APP’s), Corpo de Bombeiros e Companhias Elétricas, de Água

e Gás.

Desafios e Perspectivas



Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão 

(Objetivos locais)

OBJETIVO

R$ 440.123,44 

INVESTIMENTO REALIZADO

› % da Receita Líquida

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Ética Profissional

77,6 % do previsto

Comparativo com 2018

REDUÇÃO  

26%

 Atividades da Comissão de Ética e 

Disciplina

 Seminários Regionais da Comissão de 

Ética e Disciplina do CAU/BR

 Seminário Nacional da Comissão de 

Ética e Disciplina do CAU/BR

 Treinamentos Técnicos da CED/BR em 

Brasília

Índice de adesão aos  Seminários  da CEDÍndice de eficiência na conclusão de processos éticos  Índice de adesão aos treinamentos da CED 

60% 122,6%100% 49,1%40,5% 114,6%

Indicadores de Resultados

1,4%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Resultados e Desempenho



Ética Profissional

Os principais resultados alcançados em prol da

ética foram: apreciação de processos ético-disciplinares;

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; aplicação de Termo de

Ajustamento de Conduta (TAC) em processo ético-disciplinar;

evoluções/adequações do Módulo Ético do SICCAU;

comunicações da CED-CAU/BR com os CAU/UF;

remuneração profissional (salários e honorários) na

Arquitetura e Urbanismo e reserva técnica: contornos éticos;

assuntos administrativos. Foram emitidas 51 deliberações,

das quais 27 tratam de apreciação de recursos em processos

éticos para julgamento pelo Plenário do CAU/BR.

Durante o ano, foram realizados treinamentos

Técnicos da CED/BR com duração de 2 dias e,

aproximadamente, 57 participantes (colaboradores dos

CAU/UF). No evento foi realizada a dinâmica para análise

prática do processo ético-disciplinar, utilização Módulo Ético

do SICCAU, discussões sobre questões processuais

recorrentes e encaminhamentos para a revisão da Resolução

CAU/BR nº 143/2017.

A Comissão de Ética e Disciplina (CED) do CAU/BR possui as competências de propor, apreciar e deliberar sobre:

atos normativos de ética e disciplina; uniformização de ações voltadas à eficácia do funcionamento das comissões que tratam

de ética e disciplina nos CAU/UF e no CAU/BR; ações para aprimoramento, alterações e divulgação do Código de Ética e

Disciplina; análise de admissibilidade e a apreciação dos recursos interpostos contra as decisões dos Plenários dos CAU/UF

em matéria ético-disciplinar.

8º Treinamento Técnico (Foto: Divulgação CAU/BR) 

Resultados e Desempenho

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao147/


A CED-CAU/BR promoveu três seminários, em Porto Alegre/RS, São Paulo/SP e Teresina/PI, para discussões sobre

os temas: direito autoral; erro técnico; contratos; reserva técnica; mediação em processos éticos; ética, mercado profissional e

sociedade; ensino da ética; aplicação do código de ética profissional; ética e mídias sociais; sugestões para a revisão da Resolução

CAU/BR nº 143/2017.

 O primeiro Seminário Regional foi realizado em Porto Alegre/RS, nos dias 18 e 19 de março, com aproximadamente 50

representantes do CAU de diversos Estados. O resultado do evento foi a elaboração da carta-manifesto com as deliberações do

evento acerca de contratos, erro técnico e Direito Autoral para ser utilizada como parâmetro de atuação e atualização de processos

em todo os país, no que tange o trabalho do CAU relacionado à ética e à disciplina da profissão.

 O segundo Seminário Regional foi realizado em São Paulo/SP, nos dias 16 e 17 de maio, com aproximadamente 57 participantes.

Foram discutidos em profundidade a atuação das Comissões de Ética e a legislação que rege as questões éticas do exercício

profissional. Além do exame de estudos de casos, também foi colocada em pauta uma revisão da Resolução Nº 143 do CAU/BR,

que trata das normas para a condução dos processos ético-disciplinares do CAU/BR e dos CAU/UF.

 O terceiro Seminário Regional foi realizado em Teresina/PI, nos dias 3, 4 e 5 de julho, com aproximadamente 100 participantes

dentre representantes e profissionais. Foram realizadas palestras, mesas-redondas e outros formatos de discussão, sendo que as

propostas levantadas no Seminário servirão de base para elaboração de políticas voltadas para a ética profissional.

Seminário Regional - SPSeminário Regional - RS Seminário Regional - PI

Foto: Divulgação CAU/RS Foto: Divulgação CAU/SP Foto: Divulgação CAU/PI

Ética Profissional
Resultados e Desempenho

https://www.caurs.gov.br/seminario-da-comissao-de-etica-debate-contratos-erro-tecnico-e-direito-autoral-em-encontro-nacional-em-porto-alegre/
https://www.causp.gov.br/comissoes-de-etica-dos-cau-uf-discutem-legislacao-profissional/
https://www.caupi.gov.br/?p=17056


Nos dias 9 e 10 de dezembro, em Brasília, CED-CAU/BR realizou seu

3ºSeminário Nacional, com aproximadamente 37 participantes. A CED-CAU/BR

apresentou os resultados alcançados no ano e promoveu discussões para

encaminhamentos do anteprojeto de resolução de alteração da Resolução CAU/BR

nº 143/2017.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Revisar a Resolução CAU/BR nº 143/2017

que trata sobre as normas para condução do

processo ético-disciplinar no âmbito dos

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos

Estados, DF CAU/BR.

 Promover discussão sobre Direito Autoral e

plágio na Arquitetura e Urbanismo: aspectos

éticos;

Promover discussão sobre reserva técnica e

aspectos éticos na Arquitetura e Urbanismo;

Difundir os princípios éticos nas mídias

sociais;

Criar e incluir no portal do CAU/BR os

catálogos de ementas dos processos julgados

no CAU/BR em grau de recurso, com o intuito

de promover mais transparência para os

profissionais e sociedade.

3ºSeminário Nacional

Foto: Divulgação CAU/BR

Ética Profissional
Desafios e Perspectivas



Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

OBJETIVO

R$  7.255.467,72 

INVESTIMENTO REALIZADO

23,5%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Atendimento

80 % do previsto

Comparativo com 2018

Crescimento 

16,5%

 Manter e  ampliar a Ouvidoria

 Carteiras de Identidade Profissional

 Gestão da Coordenadoria da RIA

 Gestão da Coordenadoria Técnica do

SICCAU

 Ampliar e Desenvolver as Atividades  

da Comissão Temporária de 

Harmonização        do Exercício 

Profissional

 Convênio com a ABNT

Índice de satisfação com a solução da demanda (%) –

Ouvidoria
Índice de atendimento (%) - Ouvidoria

70% 77%95% 97%

PREVISTA ALCANÇADA PREVISTA ALCANÇADA

Indicadores de Resultados

Resultados e Desempenho

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/


Atendimento – Canais

Atendimento via Chat

Via E-mail:

Teleatendimento:

0800-883-0113 (ligações realizadas a partir de telefones 

fixos)  4007-2613 (segunda a sexta, das 9 às 19h)

Ouvidoria

Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)

Sistema de Informação e Comunicação do CAU 

Carta de Serviços

O CAU 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, da Central de Teleatendimento e outros meios digitais, que são:

39

 Resultados e Desempenho

chat-caubr.aloatendimento.com.br:8585/dgchat/client/client.php
http://chat-caubr.aloatendimento.com.br:8585/dgchat/client/client.php
mailto:atendimento@caubr.gov.br
https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
https://servicos.caubr.gov.br/
https://servicos.caubr.gov.br/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos


Atendimento

e-SIC

Atualmente o CAU/BR é responsável pela gestão direta de 6 canais de atendimentos não presenciais que focam

na qualidade aos profissionais e sociedade de forma ágil e assertiva. Em 2019, os resultados foram ao encontro do objetivo de

melhoria e aprimoramento do atendimento, apresentando números expressivos de protocolos concluídos para o Brasil.

e-SIC

* A quantidade referente ao Siccau representa a quantidade de protocolos com profissionais ou empresas como interessados, sendo 175.549

profissionais e 31.293 empresas.

Resultados e Desempenho



O CAU/BR conta com a Coordenadoria da Rede

Integrada de Atendimento (RIA), normatizada pela Deliberação

DPABR nº 0014-01/2015 e Resolução CAU/BR nº 183/2019, que

tem o papel de consolidar, na estrutura nacional, os normativos,

procedimentos e boas práticas de atendimento para o CAU;

desenvolver a Carta de Serviços CAU; consolidar os relatórios de

gestão Estratégica da Informação; desenvolver POP, Manuais,

Tutoriais e treinamentos; orientar as estruturas locais na aplicação

dos normativos do CAU/BR; buscar excelência nos canais de

atendimento na estrutura nacional representadas pelo Serviço de

Teleatendimento Qualificado (TAQ); serviço Telefônico 0800 e 4007;

Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas e Atendente

Virtual(chat), gestão técnica que compreende atendimentos mais

complexos aos arquitetos e urbanistas, os chamados de

atendimentos de 3º nível e gestão administrativa do contrato do

TAQ e do contrato de telefonia

A RIA apresentou um aumento de 60% em visitas e

29% em visualizações de páginas do Manual da Área de Serviços do

SICCAU, onde ficam hospedados os tutoriais para o público de

arquitetos e urbanistas, teve uma produção de 47 tutoriais ao todo, o

que representou um aumento de 194% em relação à 2018. Destes

tutoriais, um total de 39 foram para o público de arquitetos e

urbanistas, com uma média mensal de 370 visitas e 4.436

visualizações de página no Portal RIA, onde ficam hospedados os

tutoriais e demais conteúdos informativos para o público de

colaboradores e conselheiros do CAU.

No período, houve uma inversão no percentual de

“satisfeitos”, que eram maioria em 2018, para “muito satisfeitos” em

2019 o que fez superar a meta de satisfação no atendimento do

TAQ. Ainda em 2019, ocorreram a conclusão da primeira revisão

completa da Carta de Serviços do CAU, a produção e divulgação de

um total de 11 vídeos (Tira Dúvidas) em conjunto com a Assessoria

de Comunicação do CAU/BR, os quais tiveram um alcance total de

406.388 pessoas (TV CAU/BR + Facebook + Instagram), conforme

dados fornecidos pela própria Assessoria. O formato de vídeo foi

uma novidade iniciada em 2019 na Coordenadoria da RIA.

 Portal da RIA

O Portal da RIA, lançado em julho de 2018 durante o III

Seminário Técnico do CSC, consolidou-se como principal meio de

divulgação e disponibilização dos conteúdos informativos elaborados

pela coordenadoria com foco nos colaboradores dos CAU/UF. 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. Em 2019, foram 127 conteúdos

elaborados, demonstrado no gráfico abaixo:

*Visita é o acesso que a 

pessoa faz ao site e 

visualizações são as 

quantidades de páginas 

acessadas.
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Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://www.youtube.com/watch?v=mL6MKsYULvM&list=PLRvsyS2pIRtxrIlyL4WcaI9Cp3E8lr8lR&index=17&t=0s
http://ria.caubr.gov.br/siteger/?checkemail=registered


Em 2019, foram 79.597 atendimentos, sendo que a principal ocorrência registrada referente a informação prestada foi

sobre RRT.

42
Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR
Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR



 Ouvidoria
Disponibilizamos o acesso à Ouvidoria nos sites de

todos os CAU/UF e CAU/BR onde o público interno e externo pode

expor sua manifestação. A demanda é respondida pelo CAU em até

10 (dez) dias úteis, prazo que pode ser dobrado mediante

justificativa. A Ouvidoria é um pós-atendimento ao cidadão, ou seja,

atende aquele que já tenha entrado em contato com o Conselho

Estadual ou com a nossa Central de Atendimento.

Foram concluídos 97,4% protocolos (1.119) dos 1.149

protocolos abertos em 2019, cumprindo a qualidade e transparência

nas informações prestadas a sociedade e aos profissionais do

Brasil.

Fonte: Ouvidoria CAU/BR

Fonte: Ouvidoria CAU/BR
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https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/


 Encontro de Ouvidores 2019

O 4º Encontro de Ouvidores teve com objetivo

implementar mais ouvidorias estaduais e sensibilizar os Cau

estaduais sobre a importância da ouvidoria, além de conscientizá-

los sobre a importância do sigilo. Contou com a participação dos

Ouvidores Estaduais e também de alguns Presidentes Estaduais.

No evento foi apresentada a nova plataforma da Ouvidoria, o

Portal dos Ouvidores, que é o instrumento de integração entre os

ouvidores estaduais, com o intuito de alinhar as ações da

Ouvidoria Nacional e promover a padronização e o alinhamento

das respostas ao cidadão, assim como a lista de contatos para

todos os Estados, a ser lançada em 2020. Após o encontro, foi

realizado o “Workshop de Ouvidores – Treinamento e

Relacionamento” contando com a presença do presidentes do

CAU/BR e dos CAU/UF, ouvidores e assessores do CAU.

Fonte: Divulgação do CAU/BR

 Reclame Aqui 

O “Reclame Aqui Serviços Públicos” é outro canal

oficial do cidadão brasileiro, e atua como um canal independente

de comunicação entre cidadão e instituições. A Ouvidoria do CAU,

entendendo como instrumento que difunde a reputação dos

órgãos, assumiu sua responsabilidade pelos atendimentos do

“Reclame aqui” desde 2018. No ano de 2019 foram atendidas 11

solicitações através da plataforma, com 100% das demandas

respondidas.

 Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) 

Está disponível para atendimento ao público desde

10 de março de 2016. A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011,

denominada Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos para

o cumprimento da legislação são detalhados no âmbito do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil pela Portaria

Normativa CAU/BR nº 44/2016. O cidadão pode fazer

requerimentos - presenciais ou on line - nos termos da Lei de

Acesso à Informação, funciona 24 h. Em 2019, foram atendidas 30

solicitações através da plataforma, com 100% das demandas

respondidas.

 Convênio com a ABNT

Para facilitar o acesso de arquitetos e urbanistas às

discussões de elaboração das Normas Técnicas, a Assessoria de

Relações Institucionais e Parlamentares (AIP) do CAU/BR criou a

página CAU ABNT dentro do site do Portal da Transparência. Na

sessão, estão reunidas todas as informações e registros de

atividades da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

relacionadas à Arquitetura e Urbanismo.

https://caubr.gov.br/encontro-de-ouvidores-do-cau-discute-sugestoes-para-melhorar-servicos-a-arquitetos/
https://cidadao.reclameaqui.com.br/
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-cria-monitoramento-das-atividades-da-abnt-sobre-a-arquitetura-e-urbanismo/


 Sistema de Informação e Comunicação do CAU - SICCAU 

O SICCAU foi criado para gerenciar todos os serviços

voltados a arquitetos e urbanistas (anuidade, RRT, certidões,

registro profissional) de forma automática e 100% online. O SICCAU

permite aplicar o mesmo padrão de serviços a todos os CAU/UF e a

progressiva incorporação de novas funções e serviços. Compete a

Coordenadoria Técnica do SICCAU promover evoluções e

correções no Siccau e seus sistemas satélites; estimar e validar os

pontos de função de evoluções e correções; atender às solicitações

dos CAU/UF por meio do Gerenciador Avançado de Demandas

(GAD); e elaborar e atualizar o mapa mental do Siccau.

Os principais resultados alcançados foram: evoluções

no módulo de RRT (autenticidade) e primeira fase do RRT Social

implantada; Recadastramento e pesquisa sócio econômica;

Certidões – Padronização da emissão e documento impresso;

Fiscalização – Possibilidade de parcelamento de multas; Registro -

Evolução na solicitação de Anotação de Cursos; Implantação dos

descontos nas anuidades vigente para o mês de fevereiro e

desconto para as empresas.

A Coordenadoria do SICCAU atendeu 2.870

demandas via GADs, superando a meta em 4,7%.

Fonte: GAD

Com o intuito de manter o Siccau em constante

evolução e adaptado a realidade dos profissionais foram

abertas ordens de serviços (OS) para o aprimoramento e

correções necessárias do Siccau. Em 2019, foram concluídas

76% das Ordens de Serviços (OS) abertas, conforme

demostrado no gráfico abaixo.

Foram abertas muitas demandas evolutivas

grandes e algumas possuem prazos de entrega para 2020,

como o módulo eleitoral e novo módulo de RRT,

contabilizando maior números de pontos de funções,

conforme gráfico ao lado.

Fonte Coordenadoria  do SICCAU

Fonte Coordenadoria  do SICCAU
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https://servicos.caubr.gov.br/


 Carta de Serviço

A Carta de Serviços Cidadão do CAU está estruturada

em dez capítulos. Foi desenvolvida pelas equipes do CAU/BR e do

Centro de Serviços Compartilhados do CAU, com apoio do Ministério

do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Em 2019 foi realizada a primeira revisão completa

desde o lançamento da Carta em 2017. Foram revisados no total de

44 serviços existentes e também foram identificados 13 novos

serviços que não constavam na versão anterior.

Os novos serviços que foram inclusos são:

Parcelamento de multa ética; Solicitação de isenção de anuidade por

doença grave; Prorrogação de vencimento de anuidade por lesão a

bens devido a situação calamitosa; Interrupção de registro de

empresa; Reativação de registro profissional; Desligamento de

profissional; Prorrogação de Registro Provisório; Inclusão de

profissional como Responsável Técnico ou Quadro Técnico em

Empresa; Baixa de profissional como Responsável Técnico ou

Quadro Técnico em Empresa; Exclusão de RRT; Emissão de

Declaração de Conclusão de Serviço; Emissão de Declaração de

Responsabilidade Técnica Profissional; Emissão de Certidão para as

Atividades de Georreferenciamento e correlatas.

A Carta atualmente consta com 57 serviços.

 Carteiras de Identidade Profissional

Em 2019, houve a implantação do novo módulo

carteira no SICCAU, que inovou todo processo de emissão da

carteira de identidade profissional, atendendo os dispositivos da

Resolução CAU/BR nº 146/2017. O prazo médio de entrega passou

de 15 para 7 dias a depender do Estado.

O CAU/BR gerencia o contrato de prestação de

serviços para emissões das Carteiras Profissionais e viabilizou

durante o exercício de 2019 as emissões de 12.375 carteiras

profissionais dos Arquitetos e Urbanistas,

Novo Layout da carteira profissional
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https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos5-5/


Harmonização 
Constituída desde 2016, no âmbito do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a Comissão

Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP-

CAU/BR ) tem atuado conjuntamente com a Comissão Temática de

Harmonização Interconselhos do Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia (CONFEA) buscando harmonizar o exercício das

profissões vinculadas a ambos os Conselhos (CONFEA/CREA e

CAUBR/CAUUF), Para tanto, a CTHEP-CAU/BR adotou uma

agenda ativa de reuniões presenciais, internas e externas, para a

construção de entendimento e proposições de novas redações dos

normativos vigentes.

As ações internas ao CAU/BR se deram por meio de

reuniões com as Comissões de Ensino e Formação do CAU/BR

(CEF-CAU/BR) e de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-

CAU/BR) para alinhamento e extinção de eventuais conflitos entre a

Lei nº 12.378/2010, Resolução CONFEA nº 1.010/2005 e demais

normativos regimentais referentes a atribuições profissionais,

Resolução CAU/BR nº 21/2012 e Resolução CAU/BR nº 51/2013, e

deliberações das Comissões. Houve ainda a apresentação de

proposta de revisão da Resolução CAU/BR nº 51/2013 ao Plenário

do CAU/BR.

No âmbito externo, a CTHEP-CAU/BR atuou por meio

de encontros e discussões com outros Conselhos Profissionais e

entidades como o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia), CREA-DF (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do DF), CFBio (Conselho Federal de Biologia), ABENC

(Associação Brasileira dos Engenheiros Civis), ADP (Associação dos

Designers de Produto), ABD (Associação Brasileira dos Designers

de Interiores) e ANP (Associação Nacional de Paisagistas).

Os principais temas discutidos nas reuniões da

CTHEP-CAU/BR foram:

 Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, que

discutiu-se o cancelamento, pelo CNE (Conselho Nacional de

Educação), do Parecer nº 19/1987 do CFE (Conselho Federal de

Educação) que aprovava currículo mínimo para a especialização

em segurança do trabalho;

 Discursão sobre o teor do PL 2043/2011, que “regula o exercício

da profissão de paisagista e dá outras providências”. Como

encaminhamento, foi proposto conversar com o Conselho Federal

de Biologia (CFB) para dirimir divergências quanto a temas sobre

arquitetura da paisagem e área verde.

 Discussões sobre PL 9818/2018, que “Revoga os parágrafos 1º e

2º do Art. 3º da Lei 12.378 de 31 de dezembro julho de 2010”.

Houve intensa discussão entre o CAU/BR, por meio da CTHEP-

CAU/BR, o CONFEA e outros representantes de instituições para

atingimento de êxito na redação final do substitutivo, apresentado

pela Deputada Flavia Morais na CTASP (Comissão de Trabalho,

de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados)

em reunião do dia 11/12/2019. A proposta aprovada na CTASP

em 11/12/2019 tem o objetivo de manter, com alterações, os

incisos I e II do Artigo 3º da Lei 12.378. Originalmente, os incisos

determinam que o CAU/BR especifique as áreas de atuação

privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação

compartilhadas com outras profissões – o que causou

desentendimentos que resultaram na tramitação do PL

9818/2018.

 CAU/BR e o CONFEA encabeçaram uma ação institucional e

legislativa em defesa de 15 sugestões de alteração no texto do PL

1292/95 que trata da revisão da Lei de Licitações em tramitação

na Câmara dos Deputados. A iniciativa conta com a participação

ativa do Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia

Consultiva (Sinaenco), da Associação Nacional das Empresas de

Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes

(Anetrans), da Associação Brasileira de Consultores de

Engenharia (ABCE), da ANEOR (Associação Nacional das

Empresas de Obras Rodoviárias) e do SINICON (Sindicato

Nacional da Indústria da Construção Pesada), além de apoio da

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Resultados e Desempenho

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao115/
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2169684
https://caubr.gov.br/unidos-cau-br-e-confea-propoem-mudancas-no-projeto-da-nova-lei-de-licitacoes/


Harmonização
Ouvidoria

 Estreitar as relações com os CAU/UF, no que diz respeito ao

prazos da Ouvidoria. Com a aproximação e conscientização

dos CAU/UF, a proposta será diminuir o tempo de espera de

retorno aos solicitantes, pois a Ouvidoria depende de outras

áreas para finalizar os atendimentos.

 Lançar o Portal dos Ouvidores, instrumento de integração

entre os ouvidores estaduais, afim de alinharmos as ações da

Ouvidoria Nacional e padronização de respostas.

RIA

 Elaborar dos conteúdos informativos acerca das Eleições.

 Elaborar dos conteúdos referentes às resoluções de RRT que

foram aprovadas no final do ano passado, prioritariamente as

Resoluções CAU/BR nº177 e nº 184/2019.

CTHEP-CAU/BR

 Dar continuidade nas discussões com a CEP-CAU/BR e a

CEF-CAU/BR para andamento às discussões sobre pauta

comum entre as Comissões no que diz respeito a conflitos de

competências entre atividades profissionais e ensino e

formação profissional.

 Apoiar a Presidência do CAU/BR e o Plenário do CAU/BR em

ações que exijam acompanhamento e intervenção ativa do

Conselho junto às casas legislativas, por meio da CTHEP, de

projetos de lei que afetem diretamente a regulamentação da

profissão e o exercício da profissão do arquiteto e urbanista.

SICCAU 

 Implementar o novo módulo de RRT e do módulo eleitoral,

ambos em uma plataforma moderna e segura;

 Aumentar as funcionalidades no aplicativo E-CAU;

 Atender as novas resoluções do CAU, em especial, as

adequações de anuidade, pessoa física e módulo ético;

 Realizar um novo processo licitatório para o projeto “carteiras”

incorporando uma plataforma de atendimento, com o

fornecimento, instalação e manutenção das estações de

capturas na modalidade comodato, postagem direta das

carteiras aos endereços dos profissionais pela empresa

contratada e o envio para as sede dos CAU/UF, com um

software de coleta biométrica no modelo off-line e online para

a captura dos dados biométricos dos profissionais, e ainda a

melhoria na carta de apresentação dos Conselhos. Em

resumo, tudo para garantir a melhoria na qualidade na

impressão das carteiras e postagem.

Desafios e Perspectivas



Influenciar as diretrizes do 

ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação 

continuada

(Objetivo Local)

OBJETIVO

R$ 632.859,10 

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Ensino e Formação

82,4 % do previsto

Comparativo com 2018

Redução 

4,1% 

 Atividades da Comissão de Ensino e 

Formação

 Atividades do conselheiro 

representante das IES no CAU/BR

 Atividades de Integração com o 

Segmento Estudantil: Extensão 

Universitária e CAU-Jovem

 Acreditação de cursos de Arquitetura e 

Urbanismo do CAU 

 Manifestações Técnicas e Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo

Índice de cursos avaliados

pelo CAU
Índice de cursos inseridos no Igeo

100% 120%90% 90,2%

PREVISTO ALCANÇADO PREVISTO ALCANÇADO

Indicadores de Resultados

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Índice de cursos com cadastro 

completo no SICCAU 

30% 28,4%

PREVISTO ALCANÇADO

Índice de Registros Realizados a partir de

Importação de Lista de Egressos

25% 19,2%

PREVISTO ALCANÇADO

2,1%

Resultados e Desempenho



Ensino e Formação 
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 destacam-se 91

deliberações, com destaque aos seguintes temas: Registro de

Diplomados no Exterior, Projeto de Acreditação, Cálculo de

Tempestividade e Atualização de Cadastro de Cursos, Ensino a

Distância, Engenharia de Segurança do Trabalho e Atribuições

Profissionais.

Em especial, a Deliberação da CEF-CAU/BR nº

21/2019 que resultou na Deliberação Plenária DPOBR nº 0088-

01/2019 que aprovou a recusa a concessão do registro

profissional, pelos CAU/UFs, aos egressos de cursos de

graduação em Arquitetura e Urbanismo realizados na modalidade

de ensino a distância. O CAU considerar que o campo da

Arquitetura e Urbanismo está relacionado com a preservação da

vida e bem-estar das pessoas, da segurança e integridade do seu

patrimônio e da preservação do meio ambiente, e portanto tem

impactos diretos sobre a saúde do indivíduo e da coletividade. Tal

posicionamento gerou uma série de ações do CAU/BR, como o

Manifesto e a campanha #EaDnão, que elaborou uma séria de

vídeos em prol do ensino presencial. Todos os vídeos da

campanha estão disponíveis na TV CAU- #EaDNão.

Destaca-se, também, as propostas dos Projetos de

Resoluções que tratam do Registro de Pessoa Física e Pessoa

Jurídica, por intermédio da Comissão Temporária de Registro

(CTR), que foram: Anteprojeto de Resolução n° 01/2019 que

dispõe sobre concessão e alteração de registro de arquiteto e

urbanista no CAU, sobre registro de título complementar e suas

respectivas Instruções Normativas (14), disponibilizado em

consulta pública nº 25 e o Anteprojeto n° 02/2019 que dispõe

sobre concessão e alteração de registro de pessoa jurídica no

CAU, encaminhado para aprimoramento e conclusão no âmbito da

Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR.

A CEF-CAU/BR participou de diversas atividades e

seminários visando a aproximação com o segmentos estudantil,

entidades e profissionais, tais como:

 Seminário Internacional “Qualidade do Ensino e Mobilidade

Profissional” , em São Paulo/SP, com o objetivo de construir

uma plataforma propícia para o Conselho e outros participantes

discutirem a situação atual, os desafios e avanços em relação

às melhorias e padrões de educação e a importância

estratégica da mobilidade profissional em Arquitetura e

Urbanismo;

 Seminários de Ensino e Formação nos CAU/UFs, com

professores e coordenadores de cursos de Instituições de

Ensino Superior e estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Com

o objetivo de discutir os cursos de Arquitetura e Urbanismo a

distância e uma proposta de revisão das Diretrizes Curriculares

Nacionais.

 A temática do ensino a distância esteve presente no 21º

Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Porto Alegre/RS, na

Sessão Temática - EAD X ENSINO PRESENCIAL, com Luiz

Augusto Contier, Rodrigo Spinelli e Valter Caldana. Mediação de

Marcelo Heck.

Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/MANIFESTACAO-EAD.pdf
https://www.caubr.gov.br/cau-br-decide-recusar-registro-profissional-a-alunos-formados-em-cursos-ead/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRvsyS2pIRtxnMpX-eLCxH98k7OR4sqQM
https://transparencia.caubr.gov.br/consultapublica/
https://www.causp.gov.br/siqemp/apresentacao.html


A existência da figura do Conselheiro

representante das IES dentro da CEF-CAU/BR, já prevista em

lei, confirma a preocupação com as questões do ensino que

precedem seu registro no conselho profissional, demonstrando a

relação unívoca entre formação e exercício profissional. A

participação do Conselheiro representante das IES no CAU/BR

nos eventos teve como objetivo a promoção do relacionamento

com as CEFs e IES.

Dentre as participações, cabe destacar :

 Apresentação do panorama de Ensino de Arquitetura e

Urbanismo no Brasil, além das atividades e projetos da CEF

do CAU/BR no X Seminário de Ensino e Formação do

CAU/RS .

 Mediador da mesa – “Cidades inclusivas e sustentáveis:

ensino, pesquisa e extensão”, no Fórum permanente

“Cidades Inclusivas e Sustentáveis: Ensino e práticas

profissionais”, em Campinas/SP.

 Participação no XXXVII Encontro Nacional sobre Ensino de

Arquitetura e Urbanismo (ENSEA) e o XX Congresso da

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo

(CONABEA) da Associação Brasileira de Ensino de

Arquitetura e Urbanismo (ABEA).

Para a Integração com o segmento Estudantil, a

CEF-CAU/BR desenvolveu atividades de Extensão Universitária

e o CAU-Jovem.

A CEF-CAU/BR esteve presente no XLII Encontro

dos estudantes de arquitetura e urbanismo – ENEA em

Fortaleza/CE e no XXIII Seminário Nacional de escritórios

modelo de arquitetura e urbanismo – SENEMAU- em

Uberlândia/MG.

No ENEA o conselheiro, Humberto Mauro Andrade

Cruz, representando a CEF CAU-BR, abordou o histórico do

Ensino de Arquitetura no Brasil, as atividades feitas em conjunto

com a Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura ABEA,

através dos trabalhos propostos para as novas Diretrizes do

Currículo Nacional – DCN para os Cursos de Arquitetura e

urbanismo no Brasil e as etapas do projeto piloto da Acreditação

dos cursos que se candidataram para serem avaliados. Já a

participação no SENEMAU teve como objetivo apresentar,

debater e colher contribuições para as “Orientações quanto à

atividade de extensão em Arquitetura e Urbanismo” anexas à

deliberação conjunta CEF/CEP-CAU/BR nº. 31/2019.

Ensino e Formação 
Resultados e Desempenho

https://www.caurs.gov.br/seminario-de-ensino-e-formacao-debate-os-rumos-do-ensino-superior-e-as-diretrizes-curriculares-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/Relat%C3%B3rio-de-Representa%C3%A7%C3%A3o-Andrea-IES-F%C3%B3rum-UNICAMP-agosto-2019.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0312019.pdf


As diretrizes curriculares nacionais de arquitetura e urbanismo foram o tema principal dos Seminários Regionais de

Ensino e Formação, promovidos pela Comissão de Ensino e Formação do CAU-BR em parceira com as Comissão de Ensino e

Formação do CAU-BR dos estados do Pará, Amapá, Distrito Federa, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Os eventos tiveram

como principal objetivo a compilação e elaboração da proposta de revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

graduação em Arquitetura e Urbanismo, sendo que o texto foi enviado para a ABEA e finalizado no XXXVII ENSEA/XX CONABEA

em novembro de 2019 no Rio de Janeiro. A proposta será encaminhada pela ABEA ao Conselho Nacional de Educação-MEC.

Seminário de Ensino e 

Formação em Arquitetura e 

Urbanismo em Belém/PA

Seminário de Ensino e 

Formação em Arquitetura e 

Urbanismo em 

Porto Alegre/RS 

Seminário de 

Ensino e Formação 

em Arquitetura e 

Urbanismo em 

Macapá/AP

Seminário de Ensino 

e Formação em 

Arquitetura e 

Urbanismo em

Belo Horizonte/MG

Ensino e Formação Resultados e Desempenho

https://caubr.gov.br/seminarios-em-belem-e-em-macapa-debatem-diretrizes-curriculares-nacionais/
https://www.caurs.gov.br/seminario-de-ensino-e-formacao-debate-os-rumos-do-ensino-superior-e-as-diretrizes-curriculares-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.caurs.gov.br/seminario-de-ensino-e-formacao-debate-os-rumos-do-ensino-superior-e-as-diretrizes-curriculares-dos-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.cauap.gov.br/?p=10640
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/iii-seminario-nacional-de-ensino-e-formacao-em-arquitetura-e-urbanismo
https://www.caumg.gov.br/rl_gallery/iii-seminario-nacional-de-ensino-e-formacao-em-arquitetura-e-urbanismo


Outro projeto importante desenvolvido pela

CEF-CAU/BR foi o Projeto de Acreditação de Cursos de

Arquitetura e Urbanismo do CAU (Projeto Piloto) em

cooperação com o CAU/SP.

O Projeto Piloto de Acreditação de Cursos do

CAU constituiu-se de cinco fases: inscrição e seleção;

Relatório de Auto Avaliação (RAA); Relatório de Visita (RV);

manifestação conclusiva da Comissão de Avaliação (CAV);

apreciação e homologação do resultado pelo Plenário e

outorga do Certificado de Acreditação pelo CAU/BR. As duas

últimas etapas estão previstas para 2020.

O Projeto de Acreditação de Cursos do Brasil,

conduzido pelo CAU/BR, apresentou os resultados parciais

na 7ª Reunião Geral do Acordo de Canberra, que discutiu os

projetos de acreditação e avaliação de qualidade de cursos

de graduação em Arquitetura e Urbanismo em diferentes

países do mundo. O propósito do CAU é construir uma

candidatura do Brasil, progredindo da condição de membro

observador do Acordo de Canberra para membro provisório

do Acordo de Canberra. O projeto piloto também foi

apresentado no Seminário Nacional de Arquitetura e

Urbanismo em Recife/PE.

 Realizar ações em Defesa do Ensino Presencial;

 Aprovar a Resolução de Registro de Pessoa Física e

respectivas Instruções Normativas;

 Atualizar o Cadastro de Cursos para fins da eleição do CAU

em 2020;

 Concluir o Projeto Piloto de Acreditação de Cursos com a

entrega do certificado aos cursos acreditados, análise,

revisão e finalização dos instrumentos de avaliação.

Desafios e Perspectivas

Ensino e Formação 
Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/inscricoes-abertas-para-capacitacao-de-avaliadores-da-acreditacao-de-cursos-pelo-cau/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/Relat%C3%B3rio-de-representa%C3%A7%C3%A3o-jximenes-%C3%81frica-do-Sul-Acredita%C3%A7%C3%A3o-2019.pdf


Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 1.452.827,27 

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Relações Internacionais

78 % do previsto

Comparativo com 2018

Crescimento 

11,9%

Índice de crescimento de parcerias institucionais

5% 111%

PREVISTO ALCANÇADO

Indicadores de Resultados

 As atividades da Comissão de Relações 

Internacionais

 Promoção de boas práticas 

internacionais no Brasil (MUNDO NO 

BRASIL)

 Internacionalização da Arquitetura e 

Urbanismo (BRASIL NO MUNDO)

 Seminário Nacional

 Representação Institucional do CAU em 

Eventos Internacionais

 Representação Institucional do CAU

% da Receita Líquida

11,9%

*O CAU/BR realizou patrocínios diretos.

Resultados e Desempenho



Relações Internacionais
A Comissão de Relações Internacionais- CRI/CAU/BR tem com objetivo de participar de fóruns internacionais,

relacionados às questões de Arquitetura e Urbanismo, incluindo patrimônio cultural, meio ambiente e sociedade visando o resultado

de promover a Arquitetura e Urbanismo Brasileiros e protagonismo nas ações decorrentes das agendas internacionais relacionadas

à Arquitetura e Urbanismo e capacitar Arquitetos e Urbanistas brasileiros para atuar no exterior e divulgar a produção nacional de

Arquitetura e Urbanismo, foram realizadas diversas ações importantes destacadas abaixo :

 Reunião com a Apex para a Renovação do Projeto 
Setorial Built by Brazil

 Estabelecimento de Memorando de Entendimento (MoU) com Consiglio

Nazionale degli Architetti, Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori

(Itália)

Com finalidade de criar laços entre o Brasil e as entidades

internacionais, criando uma relação diplomática, em que as partes se

comprometem a trabalhar em prol da arquitetura e urbanismo em

seus países com a possibilidade de haver uma cooperação futura e

troca de experiências.

O Built by Brazil é o Programa para a

internacionalização dos escritórios de

arquitetura e urbanismo brasileiros.

 Resultados e Desempenho

http://www.asbea.org.br/noticias/detalhe/apresentacao-do-programa-built-by-brazil-ao-novo-presidente-da-apex-brasil
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacaoplenaria-dpabr-0029-06/
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/7550-il-cnappc-firma-il-protocollo-d-intesa-con-il-cau-br-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo-do-brasil?details=1


Han Young Keun, vice-presidente do Instituto Coreano de Arquitetos, 

no Seminário Internacional “Qualidade de Ensino e Mobilidade 

Profissional”, promovido pelo CAU/SP. 

Foto: CAU/SP – Carlos Eduardo S. Silva.

 Declaração de tratativas com a Korean Institute of

Architects [KIA] para um futuro protocolo de colaboração

O CAU/BR iniciou tratativas com a KIA com

o objetivo de promover a cooperação entre os arquitetos

e urbanistas da República da Coréia e do Brasil; valorizar

a atuação cultural, social, estética, científica, professional

e técnica dos arquitetos e urbanistas; aprimorar os

sistemas e a qualidade da formação em Arquitetura e

Urbanismo para elevar os padrões de qualificação

profissional; e promover a liderança no setor da

edificação visando assegurar ambientes mais adequados

à vida humana e à sustentabilidade do planeta.

 Aproximação com a Federación Panamericana de Asociaciones de

Arquitectos [FPAA] para assinatura do Memorando de Entendimento em

2020

Os principais interesses do CAU nesta representação

são o Incentivo à participação dos países integrantes da FPAA na RIO

2020; a deliberação da realização do III Encontro de Arquitetura e

Sustentabilidade nas Cidades amazônicas, e o Termo de Parceria

CAU x IAB x FPAA. O Relatório de Participações em Missões

Nacionais e Internacionais está disponível no site do CAU/BR.

Fonte: Divulgação do CAU/BR

Relações Internacionais
 Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/cau-br-firmara-acordo-de-cooperacao-com-instituto-coreano-de-arquitetos/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-firmara-acordo-de-cooperacao-com-instituto-coreano-de-arquitetos/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-firmara-acordo-de-cooperacao-com-instituto-coreano-de-arquitetos/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-firmara-acordo-de-cooperacao-com-instituto-coreano-de-arquitetos/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-firmara-acordo-de-cooperacao-com-instituto-coreano-de-arquitetos/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/Relatorio_FPAA.pdf


 Seminário  Qualidade de Ensino e Mobilidade 

Profissional

A abertura do Seminário Internacional

“Qualidade de Ensino e Mobilidade Profissional”, promovido

pelo CAU/SP, no dia 27 de maio, levantou os primeiros

desafios desse panorama, que foram debatidos ao longo do

evento – projeto da Comissão de Ensino e Formação do

CAU/SP, organizado em parceria com as comissões de

Ensino e Formação e de Relações Internacionais do

CAU/BR , sobre o tema Acreditação de Cursos.

O Convênio de Internacionalização foi

firmado entre o CAU/BR e CAU/SP, visando a

ampliação do mercado exterior para a arquitetura

brasileira, em especial, com a China.

 ISPO OUTDOOR, ISPO 2019 E INTERNATIONAL FOOTBALL FORUM

Seminário Internacional “Qualidade de Ensino e Mobilidade 

Profissional”. Imagem: CAU/SP – Carlos Eduardo S. Silva.

Relações Internacionais
 Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/seminario-internacional-de-ensino-discute-os-desafios-da-profissao/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/1.-Relat%C3%B3rio-de-representa%C3%A7%C3%A3o_ISPO-2019_v3-1.pdf


 Seminário internacional sobre BIM em obras públicas

O evento promovido

pela Câmara Brasileira de BIM

(CBIM) e SEBRAE, aconteceu nos

dias 29 e 30 de outubro em Brasília,

contou com a participação do

conselheiro do CAU/BR por Sergipe,

Fernando Márcio, e mais de 230

profissionais de todo o país, além

daqueles que acompanharam a

transmissão ao vivo para auditórios

cheios em 12 Estados e mais de

17.300 visualizações nos vídeos

produzidos após o evento.

 Workshop Internacional  Habitar o Centro

A iniciativa foi fruto de parceria entre AIA, 

CAU/BR, CAU/RJ e IAB/RJ, com o apoio da University

of South Florida, da Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e do Consulado dos Estados Unidos no Rio de 

Janeiro.

O SeNAU é uma realização da

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo

(ANPARQ) e da UFBA, com o apoio do Instituto de

Arquitetos do Brasil (IAB), da Federação Nacional

de Arquitetos e Urbanistas (FNA) e do CAU/BR.

 6º SeNAU debate pesquisa e extensão no âmbito da Arquitetura e Urbanismo

Relações Internacionais
 Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/seminario-bim-na-pratica-como-tecnologia-e-usada-por-arquitetos-escolas-e-governo/
https://www.caubr.gov.br/6o-senau-debate-pesquisa-e-extensao-no-ambito-da-arquitetura-e-urbanismo/


O mercado de

Arquitetura e Urbanismo e as

conexões entre seus agentes foi

o tema do ArqConecta –

Seminário Nacional de Política

Profissional. O evento reuniu

em Belém especialistas nas

áreas de inovação e marketing

com o objetivo de debater

caminhos de ação para

arquitetos e urbanistas que

buscam uma melhor colocação

no mercado de trabalho.

 Seminário Nacional de Políticas Profissionais com a 

participação do CEAU-CAU/BR

 Colóquio Nacional de Arquitetura e Urbanismo com a 

participação do CEAU-CAU/BR

Com uma programação diversificada enfocando vários

aspectos da arquitetura e urbanismo, o Colóquio se une a dois outros

acontecimentos de abrangência nacional: reunião preparatória à realização

do 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2020RIO) – considerado o

maior e mais importante evento mundial no campo da arquitetura e

urbanismo; e ainda, a reunião do Colegiado das Entidades Nacionais de

Arquitetos e Urbanistas (CEAU/BR), instância consultiva do CAU/BR.

O Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas (CEAU) tem objetivo de atender ao caráter propositivo

e consultivo do órgão através de discussões e manifestações sobre assuntos de interesse da formação e exercício profissional,

atuando em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Dentre os principais eventos e discussões que

o CEAU do CAU/BR participou e atuou em 2019, destacam-se:

As entidades nacionais que

compõem o Colegiado das Entidades

Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (CEAU)

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

cobraram a implementação dos CEAUs

estaduais como prevê na lei 12378/2010, que

criou o CAU. A criação do CEAU nos UF foi o

tema alvo de debates do 1º Encontro Nacional

do CEAU, realizado em Porto Alegre (RS), que

reuniu arquitetos e urbanistas de diversas

entidades de Sul a Norte do Brasil.

 I Encontro Nacional do CEAU

Colegiado das Entidades
 Resultados e Desempenho

https://www.caupa.gov.br/confira-como-foi-o-arq-conecta/
https://caubr.gov.br/recife-recebe-coloquio-nacional-de-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fna.org.br/2019/10/11/entidades-cobram-implementacao-do-ceau-nos-estados/
https://www.caupa.gov.br/confira-como-foi-o-arq-conecta/


 Seminário Arquitetura e Política – os desafios da 

representação profissional na Arquitetura e Urbanismo

Promovido pelo CAU/SC com o apoio do CEAU-

CAU/SC e CEAU-CAU/BR, o evento reuniu, na mesa de

debate “Papel das Entidades de Arquitetura e Urbanismo

frente aos desafios da política profissional”, os/as presidentes

das principais organizações da arquitetura e urbanismo do

país. O seminário aconteceu paralelamente à 46ª Reunião do

Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, em

Florianópolis, e faz parte do esforço de aproximação do

CAU/BR com os profissionais de todo o país por meio de

encontros itinerantes. Na véspera, houve ainda a Roda de

Conversas Mulheres na Arquitetura.

A atividade foi parte do Ciclo de Debates –

Mulheres na Arquitetura e a Construção da Inclusiva para as

Mulheres. O projeto desenvolvido pela Assessoria

Parlamentar do CAU/BR em parceria com GT de Mulheres do

Fórum dos Presidentes e Comissão Temporária de Equidade

de Gênero do CAU/BR.

 Ciclo de Debates- Cidades inclusivas para as mulheres

O foco do ciclo de debates promovido pelo

CAU/BR em parceria com os CAUs de diferentes estados tem

sido sobre como as cidades podem equiparar o atendimento

das demandas entre homens e mulheres a partir de efetivas

políticas públicas em benefício de toda a sociedade.

Os eventos integram agenda de encontros

itinerantes com o objetivo de consolidar política de equidade

de gênero no âmbito da Arquitetura e Urbanismo e também a

construção de cidades que atendam às necessidades das

mulheres. Com o apoio da Comissão de Desenvolvimento

Urbano e da Secretaria de Mulheres da Câmara dos

Deputados, bem como, do Colegiado das Entidades

Nacionais de Arquitetura e Urbanismo (CEAU/CAU/BR),

foram realizados em diversas capitais do Brasil.

Colegiado das Entidades Resultados e Desempenho

https://caubr.gov.br/seminario-debate-os-desafios-da-representacao-profissional-na-arquitetura/
https://www.caurs.gov.br/inscricoes-abertas-para-o-ciclo-de-debates-cidades-inclusivas-para-as-mulheres-em-porto-alegre/
https://www.caurs.gov.br/inscricoes-abertas-para-o-ciclo-de-debates-cidades-inclusivas-para-as-mulheres-em-porto-alegre/


Colegiado das Entidades

 Propor a Resolução Arquiteto Autônomo que será

encaminhada ao Legislativo para construção de um

documento dentro da legislação;

 Realizar do II Encontro Nacional do CEAU;

 Elaborar em conjunto com o Plenário do CAU/BR, da Carta

aos Candidatos: As Cidades pedem socorro;

 Minimizar os prováveis danos da PEC 108/2019 e das

proposições que flexibilizam a cobrança de anuidade dos

Conselhos Profissionais;

 Monitorar todas as matérias Legislativas e Executivas que

venham causar prejuízo ao bom funcionamento do Conselho

e administrar, da melhor forma possível, as alterações

causadas pela pandemia do COVID-19;

 Renovar os Acordos e Memorandos de Entendimento

expirados e estabelecer novos;

 Avançar nas relações em curso com as entidades

internacionais da CNOA (França), ASC (China), ACE

(Europa);

 Realizar Seminário com participação institucional (Apex,

MRE, conselheiros e presidentes) para mostrar os potenciais

da atuação no mercado exterior;

 Elaborar cartilha ‘Como Atuar no Exterior’;

 Continuar dando suporte ao projeto de acreditação de

cursos;

 Fomentar à formação continuada através de estudo sobre

especializações e apoiar a evolução do portal Ache um

Arquiteto);

 Participar do Seminário Internacional ‘O BIM NA PRÁTICA’

em 2020;

 Oficializar as relações com a FPAA; e

 Acompanhar o fomento à implementação das principais

agendas urbanas internacionais (Nova Agenda Urbana -

Habitat) e à implementação das principais agendas

ambientais internacionais (Acordo de Paris - COP).

 Desafios e Perspectivas



OBJETIVO

R$ 21.835,23 

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Acordos e Parcerias

36,4 % do previsto

Comparativo com 2018

Crescimento 3,3 %

Participação do CAU na elaboração de leis que

impactem o exercício profissional da AU

90% 90%

PREVISTO ALCANÇADO

Indicadores de Resultados

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo 

como política de Estado

 Seminário Legislativo

 Apoio ao IAB/DN - UIA 2020 

Índice de adesão dos parlamentares às

propostas legislativas do CAU/BR

60% 67%

PREVISTO ALCANÇADO

Índice de adesão ao Seminário Legislativo de

Arquitetura e Urbanismo

50% 67,1%

PREVISTO ALCANÇADO

Índice de crescimento (ano/ano) das 

proposições legislativas acompanhadas

29,1%

PREVISTO ALCANÇADO

Índice de crescimento das audiências com autoridades e

instituições agendadas pela AIP-CAU/BR

5% 235,2%

PREVISTO ALCANÇADO

5%

Resultados e Desempenho



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(CAU/BR), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas

Gerais (CAU/MG) e a Procuradoria da República no Estado de

Minas Gerais assinaram um Termo de Cooperação Técnica que

tem por objetivo a cooperação técnica e operacional e o

intercâmbio de informações que possibilitem maior eficiência na

atuação dos órgãos partícipes no âmbito de suas respectivas

atribuições institucionais. Na condição de Interveniente, compete

ao CAU/BR criar as condições técnicas e operacionais para o

acesso remoto da Procuradoria da República aos dados atrelados

ao registro profissional dos Arquitetos e Urbanistas do Sistema de

Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e

Urbanismo (SICCAU), o que se dará por meio de funcionalidade

específica no Sistema de Georreferenciamento (IGEO) do

CAU/BR.

O Ministério Público do Trabalho promoveu um

Acordo de Cooperação técnica com conselhos profissionais de

fiscalização, entre eles o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Brasil (CAU/BR); o Conselho federal de Medicina Veterinária

(CFMV), o Conselho Federal de Administração (CFA); o Conselho

Federal dos Técnicos Industriais (CFT); o Conselho Federal dos

Corretores de Imóveis (Cofeci); o Conselho Federal de

Biomedicina (CFBM); o Conselho Nacional de Técnicos de

Radiologia (CONTER); o Conselho Federal de Biblioteconomia

(CFB); e o Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil,

para que as autarquias colaborem entre si no esforço de combater

irregularidades em estágios de profissões regulamentadas.

Pelo acordo, os conselhos devem informar ao MPT

quando encontrarem, atuando como supervisor de estágio, pessoa

não formada/habilitada ou não registrada no órgão de classe

respectivo, ou mesmo quando encontrar estagiários sem

supervisão de profissional formado/habilitado e registrado no

órgão de classe, dentre outras irregularidades.

Acordos e Parcerias

Fonte: Divulgação do CAU/BR

Resultados e Desempenho

Termo de Cooperação Técnica entre CAU/BR, CAU/MG e Procuradoria da República no estado de Minas Gerais
Acordo de Cooperação Técnica


Desde 2015, o CAU/BR promove apoio financeiro para a execução

do projeto “Execução pelo Convenente, sob forma de cooperação técnica e

financeira, com vistas à realização do XXVII Congresso Mundial de Arquitetos –

UIA 2020 RIO”. O Congresso Mundial de Arquitetura seria realizado em 2020 no

Rio de Janeiro, mas devido à pandemia do Covid-19, o evento foi transferido para

julho de 2021.

A designação do Rio de Janeiro como a primeira Capital Mundial da

Arquitetura UNESCO.UIA foi um reconhecimento pelo seu passado arquitetônico,

histórico e cultural como também, e principalmente, uma oportunidade de reflexão

e proposição de futuro da cultura arquitetônica, do paisagismo e urbanismo, e

consequentemente das cidades.

O 27º Congresso Mundial de Arquitetos foi programado para trazer

profissionais de todos os continentes para debater os rumos da profissão,

renovação urbana, novas tecnologias e materiais, práticas de projeto. “Todos os

Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21”, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O evento foi pesado com base em quatro eixos temáticos definidos:

“Diversidade e Mistura”, com debates buscando reconhecer e construir o que é

comum nas várias experiências internacionais; “Mudanças e Emergência”,

discutindo a emergência de um “novo arquiteto”, as mudanças climáticas e as

mudanças tecnológicas, “Fragilidades e Desigualdades” foi idealizado para tratar

dos mundos urbanos, da periferia, da conexão e da participação popular na

Arquitetura, e “Transitoriedades e Fluxos” buscar trazer debates sobre mobilidade

internacional, migrações e Arquitetura Efêmera para desastres ambientais.

Acordos e Parcerias
Resultados e Desempenho



Pelo sétimo ano consecutivo o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em parceria com a Comissão de

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

Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. Em 2019, o Seminário

foi realizado em 30 de outubro, e discutiu as proposições legislativas

relacionadas com a Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo de subsidiar o

Congresso Nacional na construção de propostas voltadas para cidades

com mais qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e à cultura local.

O VII Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo

discutiu três temas fundamentais para o direito da sociedade à cidade e o

papel dos arquitetos e urbanistas nesse contexto. O primeiro tema

abordado foi “A importância dos Conselhos Profissionais na Defesa da

Sociedade”, tendo como foco a PEC 108/2019, que prevê alterações

substanciais na função social dos conselhos, descontruindo o trabalho

dessas entidades em defesa da sociedade. O segundo tema do debate foi

a “Função social da propriedade e o direito à cidade e ao meio ambiente”,

fatores diretamente relacionados com a cidadania e a justiça social,

também ameaçados pela PEC 80/2019. As discussões ainda focaram num

instrumento valioso de trabalho dos arquitetos e urbanistas, que é a

valorização do projeto, expressa no Projeto de Lei 1.292/1995, que altera

a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da

Administração Pública e dá outras providências.

O VII Seminário Legislativo reuniu conselheiros e

presidentes estaduais dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo,

arquitetos e urbanistas, estudantes e professores, parlamentares,

representantes da sociedade e das entidades nacionais de arquitetos

urbanistas, bem como servidores dos CAU e outros convidados.

Mesa de abertura dos trabalhos do VII Seminário Legislativo

de Arquitetura e Urbanismo – 2019. Foto: Divulgação CAU/BR.

Maiores informações: VII Seminário Legislativo

Acordos e Parcerias
Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Relato%CC%81rios-VI_VII-SLAU-28-04-1.pdf


O CAU/BR, o CAU/RS e o IAB/RS assinaram

acordo de parceria em regime de colaboração e sem

transferência de recursos entre os partícipes, com o objetivo de

executar projetos e atividades de interesse recíprocos para o 21º

Congresso Brasileiro de Arquitetos (21º – CBA), promovido pelo

IAB.

Com o tema “Espaço e Democracia”, o 21º CBA

promoveu palestras, debates, oficinas, minicursos e

apresentação de trabalhos profissionais e acadêmicos em

diversos locais de Porto Alegre/RS. Os debates aconteceram em

três eixos temáticos: Arquitetura, Cidade e Ambiente; Cultura e

Memória; Formação e Fazer Profissional.

O documento foi assinado no dia 03 de julho, em Brasília, pelos presidentes do

CAU/BR, Luciano Guimarães; do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva; e do

IAB/RS, Rafael Pavan de Passos. Foto: Divulgação CAU.

Acordos e Parcerias
Resultados e Desempenho



O presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães

reforçou as parcerias do CAU/BR com importantes organizações

internacionais, como o Instituto de Arquitetos Americanos (AIA),

Instituto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA) e Conselho de

Acreditação em Arquitetura dos Estados Unidos (NAAB).

O presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães,

esteve em Las Vegas como convidado especial do AIA 2019

para firmar importantes parcerias. Os memorandos de

entendimento assinados preveem, por exemplo, a colaboração

com o Programa de Acreditação de Cursos de Arquitetura e

Urbanismo que o CAU/BR está desenvolvendo. O objetivo é

reproduzir no Brasil as melhores práticas adotadas no Estados

Unidos e na Grã-Bretanha para a avaliação do ensino praticado

no Brasil. Também foi assinado o Comunicado dos Presidentes

Internacionais, documento que sintetiza os encaminhamentos do

Fórum Internacional de Presidentes promovido pelo RIBA, em

Londres. No acordo com o RIBA também estão previstos

esforços conjuntos para a disseminação da tecnologia BIM

(Modelagem da Informação da Construção). Outro tema que

será trabalhado com o RIBA são programas de formação

continuada para arquitetos e urbanistas brasileiros.

No Comunicado, presidentes de organizações

internacionais representando arquitetos de todo o mundo

consentem com cinco princípios para fortalecer e salvaguardar o

futuro da profissão no mundo: atuar pelo interesse público;

elevar padrões para melhor gerenciar os riscos; melhorar a

diversidade da força de trabalho; fomentar a pesquisa para

acumular conhecimento; e colocar os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável da ONU no centro da prática

profissional.

O documento é endossado pelo CAU/BR, União

Internacional dos Arquitetos (UIA), Conselho de Arquitetos da

Europa (ACE), Conselho Regional de Arquitetos da Ásia

(ARCASIA), União Africana de Arquitetos (AUA), Associação de

Arquitetos da Comunidade das Nações (CAA), Instituto Real de

Arquitetos Britânicos (RIBA), Associação de Escritórios de

Arquitetos do Chile (AOA), Colégio de Arquitetos do Chile,

Instituto Americano de Arquitetos (AIA), Instituto de Arquitetos de

Hong Kong (HKIA), Instituto Coreano de Arquitetos (KIA),

Instituto Malasiano de Arquitetos (PAM ), Instituto Real

Arquitetônico do Canadá (RAIC) e Instituto de Arquitetos de

Singapura (SIA).

Presidente do Instituto Coreano de Arquitetos (KIA), Chull Hee Kang;

Presidente do Instituto Americano de Arquitetos (AIA), William Bates;

Presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães; e o vice-presidente da União

Internacional dos Arquitetos para as Américas, Roberto Simon

Acordos e Parcerias
Resultados e Desempenho

https://caubr.gov.br/cau-br-reforca-parcerias-internacionais-no-maior-evento-de-arquitetura-dos-eua/


Acordos e Parcerias

 O principal desafio para 2020 é conseguir minimizar os prováveis

danos da PEC 108/2019 e das proposições que flexibilizam a

cobrança de anuidade dos Conselhos Profissionais. Além de

monitorar todas as matérias Legislativas e Executivas que venham

causar prejuízo ao bom funcionamento do Conselho e administrar,

da melhor forma possível, as alterações causadas pela pandemia do

COVID-19.

Presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães,

e o presidente do RIBA, Ben Derbyshire,

assinam memorando de entendimento entre

as duas instituições. Fonte: Site CAU/BR

Presidente do CAU/BR, Luciano Guimarães, e a diretora interina do

NAAB, Helene Combs, assinam memorando de entendimento entre

as duas instituições. Fonte: Site CAU/BR

Desafios e Perspectivas



Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

OBJETIVO

R$ 

4.164.090,70  

INVESTIMENTO REALIZADO

13,5%

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Comunicação

85,0 % do previsto

Comparativo com 2018

Crescimento 

21 %

 Comunicação Integrada do CAU/BR

 Publicidade e Marketing

 Imprensa

69

Indicadores de Resultados

Índice de visualizações das publicações do CAU/BR das redes sociais

PREVISTO ALCANÇADO

30 milhões 71,2 milhões

Índice do alcance das campanhas publicitárias 

124 milhões121 milhões

PREVISTO ALCANÇADO

Resultados e Desempenho



70

Índice do alcance das edições dos clippings enviados 

Comunicação – Indicadores de Resultados

Índice dos acessos totais  das visualizações às páginas do CAU BR

80%

54%

Índice do alcance das campanhas por e-mail marketing

60%

100%

Índice dos  meios de comunicação para divulgação da nova resolução

100% 100%

Índice de satisfação no Seminário  Processo Eleitoral do CAU. 

Índice de participação no Seminário  do Processo Eleitoral do CAU. 

Índice de publicações de matérias  pelo CAU/BR

Acesso qualificado  de usuário únicos 

Índice de seguidores do CAU/BR nas Redes Sociais 

PREVISTO ALCANÇADO

1,9 milhão 1,1 milhão

837 568

3 milhões 2,7 milhões350 mil 351 mil

16,5 milhões 25,1 milhões

900 mil 954 mil

Índice de aproveitamento  de publicações dos releases do CAU 

1.000 1.000

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO

PREVISTO ALCANÇADO



Comunicação
A Assessoria de Comunicação Integrada tem como objetivo promover a comunicação do CAU/BR junto à mídia, aos

arquitetos e urbanistas e às demais entidades do setor, difundindo e esclarecendo as ações e políticas do Conselho, objetivando o

reconhecimento da instituição pela sociedade, em geral, e pelo público profissional, em particular.

Entre as publicações produzidas em 2019, destacam-se o “Anuário de Arquitetura e Urbanismo 2019”, o livreto-de-bolso

“Demetre Anastassakis-Pensamentos sobre Arquitetura e Urbanismo e Habitação Social no Brasil” e os folders “O Papel do CAU” e

“Eleições do CAU 2020”.

Desde 2016, o CAU/BR edita anualmente essa

publicação “Anuário de Arquitetura e Urbanismo”,

reunindo dados sobre as atividades dos profissionais

e empresas em todo país, obtidos com o uso de um

sistema de inteligência geográfica com cobertura

nacional.

Demostrar a missão do CAU, para que serve e

os serviços que presta aos profissionais e à

Sociedade.

Publicação reúne

palestras dadas pelo

talentoso arquiteto,

falecido em julho de

2019, o Arq. Demetre

Anastassakis.

Orientar os potenciais

candidatos à Eleição

do CAU 2020.

O Regimento Eleitoral

e o calendário estão

disponíveis no site do

CAU/BR.

Resultados e Desempenho

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/resolucao179.pdf
https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/ANU%C3%81RIO-FINAL-WEB.pdf
https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/ANU%C3%81RIO-FINAL-WEB.pdf
Demetre Anastassakis-Pensamentos sobre Arquitetura e Urbanismo e Habitação Social no Brasil”
https://www.caubr.gov.br/opapeldocau/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-179-de-22-de-agosto-de-2019-212176635
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0094-09/


 Site do CAU/BR (www.caubr.gov.br)

O site é a plataforma digital mais completa do

CAU/BR. Além de ser o caminho para os profissionais acessarem

SICCAU, o site contém serviços, informações institucionais,

publicações, reportagens e notícias. Em 2019, o site 568 novas

matérias teve uma audiência de cerca de 1,1 milhões de usuários

únicos. , sendo 295 autorais e 223 reproduzidas dos CAU/UF.

Uma delas divulgou a nova Carta de Serviços ao Cidadão do CAU.

 Clipping (https://www.caubr.gov.br/clipping-/)

Destaca notícias relevantes do CAU e da Arquitetura

e Urbanismo e são distribuído por e-mail, diariamente, de segunda

a sexta, para 106 mil profissionais. Em 2019, foram elaboradas e

enviadas 236 edições, o que totaliza 25.016.000 receptores. A

taxa média de leitura é 30%.Durante o ano foram enviadas nove

newsletters, resultando um número de visualizações ligeiramente

acima da meta.

 Vídeos tutoriais (Tira-Dúvidas do RRT )

A partir de março de 2019, o site do CAU/BR passou

a publicar vídeos tutoriais sobre regras e dicas para preenchimento

dos Registros de Responsabilidade Técnica de projetos e obras

 Portal da Transparência (https://transparencia.caubr.gov.br/)

O Portal da Transparência é um canal de comunicação com o

cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e fatos

de gestão praticados pelo conjunto autárquico CAU, os arquitetos

e urbanistas e a sociedade. 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.

Dentre as plataformas de conteúdo do CAU/BR, destacam-se:
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http://www.caubr.gov.br/
https://www.caubr.gov.br/carta-de-servicos-ao-cidadao-do-cau-ganha-nova-versao-ampliada/
https://www.caubr.gov.br/clipping-/
https://www.caubr.gov.br/tira-duvidas-conheca-regras-para-emitir-o-rrt/
https://transparencia.caubr.gov.br/
Carta de Serviços ao Cidadão
https://www.caubr.gov.br/clipping-/)
Tira-Dúvidas do RRT
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/1.-Relat%C3%B3rio-de-representa%C3%A7%C3%A3o_ISPO-2019_v3-1.pdf


 Redes Sociais
Durante 2019, o noticiário do CAU/BR performou um índice mais do que o dobro da meta estabelecida para as

redes sociais: 71.245.182 visualizações, contra uma previsão de 30 milhões. Duas razões explicam isso: maior atratividade do

conteúdo, com inserção de vídeos e animações nos feeds e dos stories do Instagram, e a tendência mundial de migração do

público web, para as redes sociais. Isso ocorre especialmente entre os mais jovens, hoje faixa majoritária entre os arquitetos e

urbanistas do Brasil. Hoje 64% dos profissionais registrados no CAU são mulheres. Nesse universo feminino, 79% estão na

faixa etária de até 25 anos. Entre 26 e 30 anos, o percentual é de 72%. ( Fonte: Pesquisa CAU/BR-Datafolha- 2019)

O Instagram é a rede social do 

CAU/BR com maior velocidade 

de crescimento nos últimos dois 

anos: de 47.230 seguidores em 

dezembro de 2018, passou para 

107.258 em dezembro de 2019. 

O Facebook é ainda a rede com

maior número de seguidores, mas

eles estão diminuindo. Eram

239.825 em dezembro de 2018,

passaram para 238.570 um ano

depois. Essa é outra tendência

mundial. Todos os dias são

publicados três novos posts.

No Youtube (TV CAU), ainda que a

audiência seja pequena, nossa presença

tem crescido: de 2996 seguidores em

dezembro de 2018, saltamos para 4050

um ano depois . A TV CAU, hospedada

no Youtube, engloba vídeos de Plenárias,

campanhas publicitárias, entrevistas e

tutoriais.

Comunicação
Resultados e Desempenho

https://www.instagram.com/oficialcaubr
https://www.facebook.com/caubr/
https://www.youtube.com/oficialcaubr


 Pesquisas de imagem do CAU

Arquitetos e urbanistas mostraram um alto índice de

satisfação com os serviços oferecidos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF. De

nove serviços avaliados pelos profissionais, sete foram avaliados com

nota média superior a 7, em uma escala de zero a 10. Essas e muitas

outras informações fazem parte da Pesquisa de Avaliação do CAU

realizada pelo Instituto Datafolha em maio/2019, com 1.500 arquitetos e

urbanistas e 500 empresas de Arquitetura e Urbanismo, além levantar

informações para subsidiar ações que garantam o acesso às

informações da entidade. A amostra foi feita de acordo com a distribuição

etária e geográfica da base total de registros realizados junto ao CAU.

Com o estudo foi possível conhecer melhor o perfil dos

profissionais e empresas que atuam com Arquitetura e Urbanismo,

avaliação dos serviços do CAU/BR e dos CAU/UF e expectativas em

relação à atuação do Conselho em todo país. No geral, o índice de

satisfação com o CAU/BR ficou em 53% entre os profissionais e 38%

entre empresas, com notas médias de 6,2 e 5,3. Os CAU/UF, por sua

vez, tiveram índice de satisfação de 54% entre os profissionais e 41%

entre empresas, com notas médias de 6,3 e 5,5.

A pesquisa revelou que ações de valorização profissional,

Arquitetura Social, Gestão Urbana e fiscalização são prioritárias.

Para obter maiores informações sobre esta pesquisa

acesse o link Pesquisa de Avaliação do CAU.
Fonte: Site do CAU/BR

Comunicação
Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/arquitetos-e-urbanistas-avaliam-positivamente-servicos-do-cau/


Em 2019, foram implementadas duas campanhas publicitárias de escopo nacional,

cujo público total alcançado foi de 124.000.000 pessoas, que foram:

 “Arquitetura para a Vida” baseada em boletins radiofônicos e hotsite. Em 2019, a

série marcou a comemoração no Brasil do “Dia Mundial da Arquitetura”, celebrado

anualmente pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) toda primeira segunda-

feira do mês de outubro. A edição de 2019, festejada em 7 de outubro, teve como

tema “Arquitetura… habitação para todos”, o que coincide que a missão

estratégica do CAU/BR “Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos”. Alcançou,

nas rádios, 3,8 milhões de pessoas, incluindo 10 boletins ao todo, objetivando

valorizar os trabalhos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social.

Campanha também comemorou o Dia da Arquitetura Mundial da Arquitetura (7 de

outubro). A campanha está disponível no link “Arquitetura para a Vida” .

 “Arquitetura e Urbanismo, um Direito de Todos”. A campanha focou na

valorização profissional comemorativa do Dia do Arquiteto e Urbanista (15 de

Dezembro), mostrando que a Arquitetura e o Urbanismo são acessíveis a todas as

camadas da população. Para reunir todo material da campanha, foi criado um

hotsite (www.caubr.gov.br/todos), além de homepage do hotsite que apresenta o

vídeo principal da campanha, veiculado em TV aberta, nas redes sociais e pelo

WhatsApp. O público total alcançado pela campanha na TV aberta foi de

50.844.000 telespectadores, no Dia do Arquiteto e Urbanista 106 mil profissionais

receberam os cumprimentos via mensagens de WhatsApp acompanhadas do

vídeo de 60 segundos da campanha. O CAU/BR produziu também cerca de 100

peças “customizadas” da campanha para uso diverso para 26 CAU/UF. Utilizou TV

aberta, programas jornalísticos de rádios, boletins de trânsito, redes sociais

(Facebook e Instagram), internet (hotsite) e mensagens de WhatsApp, alcançou,

ao todo, 120,2 milhões de pessoas.

Comunicação
Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/vida/
http://www.caubr.gov.br/todos
https://caubr.gov.br/todos/
https://www.caubr.gov.br/vida


Comunicação

 Elaborar novas campanhas de valorização profissional, de

âmbito nacional, em ação coordenada com os CAU/UF, com

a ampliação de ações nas plataformas digitais;

 Promover a divulgação das Eleições do CAU, a se realizar

em outubro, com intensificação crescente de ações a partir

de março 2020;

 Promover a divulgação e apoiar na estruturação da III

Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU,

agendada para novembro 2020;

 Promover a divulgação do programa “CAU Educa”, que

objetiva levar educação urbanística para alunos do ensino

fundamental e do programa “Mais Arquiteto”, que objetiva

incrementar a presença de profissionais de Arquitetura e

Urbanismo em organismos públicos, em especial em

programas de Arquitetura Social;

 Dar continuidade da divulgação de ações em prol da efetiva

aplicação no país da Lei de Assistência Técnica em

Habitação de Interesse Social (Lei 11.888/2008), incluindo

coordenação de produção de documentário sobre o assunto

 Continuar no apoio às iniciativas da Comissão Temporária

de Equidade de Gênero, inclusive realização de vídeos

temáticos sobre o tema; e às iniciativas da Assessoria

Institucional e Parlamentar, sempre que pertinente;

 Dar continuidade na divulgação do Censo dos Arquitetos e

Urbanistas; e

 Ampliar as ações em busca da conquista do público jovem;

Por outro lado, é preciso estar atento para desdobramentos de

fatos como:

 A decisão do CAU/BR de não conceder registro para

egressos de cursos da modalidade EaD;

 As tratativas com o CONFEA e outros Conselhos para

harmonização das divergências em relação aos campos em

que existem “sombreamentos” de atividades dos arquitetos

e urbanistas e engenheiros ;

 Tramitação no Congresso da PEC 108, que objetiva

privatizar os serviços prestados pelos conselhos

profissionais, descaracterizando-os como organismos de

proteção à sociedade;

 Discussões sobre a contratação de obras públicas pelas

modalidades pregão e contratação integrada;

 Novos concursos públicos de projetos;

 Novas oportunidades de trabalho para os profissionais;

 Avanços da tecnologia BIM; e

 Novas normas da ABNT.

Desafios e Perspectivas



Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo

OBJETIVO

R$ 76.118,01  

INVESTIMENTO REALIZADO

0,2%

LIMITE ALCANÇADO

da Receita Líquida

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Assistência técnica

12,2 % do previsto

Comparativo com 2018

Redução 

de 0,6%

 ATHIS

 Reuniões e Seminários de Divulgação de 

Temas da CPP-CAU/BR

77

Resultados e Desempenho

https://caubr.gov.br/rrt-social-ja-esta-disponivel-no-siccau/


Assistência técnica
O CAU/BR CAU cumprindo sua missão estratégica

de levar “Arquitetura e Urbanismo para Todos”, vem

promovendo ações de apoio e divulgação da Lei nº 11.888/2008,

que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica

pública e gratuita de arquitetos e engenheiros para o projeto e a

construção de habitação de interesse social. São editais de

apoio, capacitações, palestras e publicações para sensibilizar a

sociedade brasileira quanto à importância do trabalho de

arquitetos e urbanistas para a sociedade.

O CAU/BR entende a assistência técnica como um

direito fundamental do cidadão, assim como saúde e educação.

Arquitetura como meio de oferecer qualidade de vida a

população.

Em 2019, foi desenvolvido o hotsite “Arquitetura e

Urbanismo para Todos”, que reuni experiências de Assistência

Técnica em Habitação de Interesse Social financiadas pelo

CAU/BR e pelos CAU/UF em todo o país. O lançamento ocorreu

no 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA), em Porto

Alegre, em outubro de 2019.

Outra ação que merece destaque em 2019, foi a

criação do RRT Social. A nova modalidade permite que

arquitetos e urbanistas registrem em um único RRT mais de

uma atividade de Projeto, Execução e Atividades Especiais

desde que vinculadas até 100 endereços de edificações

residenciais unifamiliares ou a um único endereço de conjunto

habitacional ou edificação residencial multifamiliar, dentro de

um prazo máximo de seis meses.

Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/cba/
https://www.caubr.gov.br/cba/
https://caubr.gov.br/rrt-social-ja-esta-disponivel-no-siccau/


O “Programa Minuto Arquitetura para a Vida”, criado e

veiculado desde 2018, com assuntos importantes sobre Arquitetura e

Urbanismo, que interessam a todos e objetivam conscientizar a

população brasileira sobre a necessidade da contratação de

arquitetos e urbanistas em obras de reforma e construção, inclusive

em habitações de interesse social. Ao todo são 10 programas de 1

minuto cada, com assuntos importantes sobre Arquitetura e

Urbanismo, que interessam a todos e objetivam conscientizar a

população brasileira sobre a necessidade da contratação de

arquitetos e urbanistas em obras de reforma e construção, inclusive

em habitações de interesse social.

Um dos destaques permanentes do site é a cobertura

das iniciativas do CAU e outras organizações e órgãos públicos em

prol da implantação da Assistência Técnica em Habitação de

Interesse Social no país. A página Assistência Técnica Para

Habitação De Interesse Social dá acesso às publicações realizadas.

Para estimular cada vez mais ações nesta área, a

partir de 2017 todos os CAU/UF e o CAU/BR dedicam, no mínimo,

2% da sua arrecadação líquida para apoiar ações desse tipo em

todo o Brasil F
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https://www.caubr.gov.br/vida
https://www.caubr.gov.br/athis-2/
https://www.caubr.gov.br/vida
https://www.caubr.gov.br/athis-2/


A CPP-CAU/BR ratificou a importância

do relacionamento institucional entre as

partes, pois as cidades, objeto de gestão

da Confederação Nacional de

Municípios (CNM), CNM, são os palcos

das atividades de responsabilidade dos

Arquitetos e Urbanistas, que têm por

função oferecer qualidade e segurança à

sociedade.

O projeto, proposto pela CPP-CAU/BR

ao Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada (IPEA), consiste na utilização

desses espaços vazios nos centros

urbanos, contribuindo na redução do

déficit quantitativo e qualitativo da

Habitação de Interesse Social, pois os

referidos espaços levantados já estão

inseridos no sistema urbano formal das

cidades.

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 várias

reuniões técnicas, dentre elas:

Foto: Divulgação CAU/BR

Membros da CPP/CAU/BR e Diretoria de

Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais

do IPEA, os técnicos de Planejamento e

Pesquisa. Foto: Divulgação CAU/BR

A CPP-CAU/BR reunindo com o gestor do

Programa VIVENDA, Fernando Assad, na sede do

empresa, para definir ações de atuação em rede

de um novo projeto de atuação dos arquitetos e

urbanistas em Habitação de Interesse Social –

ATHIS.

Foto: Divulgação CAU/BR

Assistência técnica
Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/cau-br-defende-que-todas-as-prefeituras-contratem-arquitetos-e-urbanistas/
https://www.caubr.gov.br/cau-br-defende-que-todas-as-prefeituras-contratem-arquitetos-e-urbanistas/


Buscando manter e incrementar a política de interação da CPP-CAU/BR com os CAU/UF, foram desenvolvidos

vários projetos de apoio e parceria, promovendo a Arquitetura e Urbanismo por meio dos temas abordados nos seminários e

eventos técnicos. Dentre eles, destacam-se:

Assistência técnica
Resultados e Desempenho

https://www.caurr.gov.br/vi-seminario-nacional-e-ii-seminario-estadual-de-athis/
https://caubr.gov.br/seminario-fomenta-debate-sobre-valorizacao-e-desenvolvimento-profissional/
https://www.caubr.gov.br/ii-congresso-brasileiro-de-habitacao-social-acontecera-em-foz-do-iguacu/ /
https://www.caupa.gov.br/inscricoes-abertas-para-a-semana-do-arquiteto-2019/
https://caubr.gov.br/seminario-busca-sinergia-entre-acoes-de-athis-no-brasil/


Assistência Técnica

 Construir de uma Plataforma de ATHIS, projeto piloto

do ARCHInexos, reunindo todos os atores da ATHIS,

viabilizando a missão do CAU/BR que é “Promover a

Arquitetura e Urbanismo para todos”;

 Promover a divulgação do Vídeo Institucional de

Assistência Técnica em Habitação de Interesse

Social, projeto sugerido pela CPP como ação da

Diretriz de 2% de ATHIS do CAU/BR;

 Apoiar os projetos de grande impacto na Arquitetura

e Urbanismo social, como: Grotas de Alagoas,

Programa Vivenda, Arquitetos de Família, Moradigna,

Habitat para Humanidade etc.;

 Continuar as parcerias de instrução e promoção das

ações de Regularização Fundiária na Habitação de

Interesse Social , viabilizando o credenciamento dos

“regularizáveis, regularizandos e regularizados” pelo

processo, à programas de ATHIS;

 Dar continuidade nas Capacitações em ATHIS,

reforçando o compromisso assumido com o Ministério

do Desenvolvimento Regional que somente

profissionais capacitados, na graduação, em pós-

graduações e em cursos específicos, poderão

assumir a responsabilidade de atuar nesse ambiente

especial.

Desafios e Perspectivas



OBJETIVO

R$ 300.165,95

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS 

ESTRATÉGICAS

Política urbana
e ambiental

88,4 % do previsto

Comparativo com 2018

REDUÇÃO 

34,9%  Ações da Comissão de Políticas Urbana 

e Ambiental – CPUA;

 Eventos e publicações sobre Política 

Urbana e Ambiental.

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no 
planejamento territorial e na gestão urbana

83

Resultados e Desempenho



Política urbana
e ambiental 

Buscando atuar e articular com os órgãos institucionais em todas as legislações pertinentes ao crescimento e

transformação dos territórios e das cidades, a Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA) elaborou pareceres

para 50 Projetos de Leis no Portal de Manifestações.

Realizou várias reuniões técnicas, dentre elas: reunião com a Secretária de Desenvolvimento Regional e Urbano;

Reunião com Ministro Gustavo Canuto, com o Secretário Nacional de Habitação Celso Matsuda e a Secretária Regional de

Desenvolvimento Urbano a Arquiteta e Urbanista Adriana Melo; Reunião com a Comissão de Desenvolvimento Urbano - da

Câmara dos Deputados (CDU).

Reunião com Ministro Gustavo Canuto, com o Secretário

Nacional de Habitação Celso Matsuda e a Secretária Regional de

Desenvolvimento Urbano a Arquiteta e Urbanista Adriana Melo.

Propostas apresentadas pela CPUA convergiram com as que

estão sendo analisadas pelo Ministério do Desenvolvimento

Regional. A arquiteta afirmou, também, que a Pasta buscará

estimular a criação de Secretarias de Desenvolvimento Regional

e Urbano nos municípios. E interesse em programa de

capacitação para os municípios, no qual a CPUA complementou

com a sugestão da presença de um arquiteto em cada prefeitura

municipal.

Reunião com a Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) - da Câmara dos

Deputados. Os assuntos tratados foram as Licitações de obras públicas,

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, mobilidade urbana e o

programa Minha Casa Minha Vida. Além da realização de eventos conjuntos e a

apresentação de projetos de lei para as cidades, discutiu-se a apresentação de

uma emenda parlamentar de toda a Comissão de Desenvolvimento Urbano

destinada a financiar um projeto-piloto de Assistência Técnica.
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Resultados e Desempenho

https://sim.cim.br/boss/cau/portal_manifestacoes/
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/apresenta%C3%A7%C3%A3o-joselia.pdf


Dentre as ações, eventos e publicações sobre

Política Urbana e Ambiental , destacam-se os seguintes

resultados:

 I e II Encontro Nacional de CPUA em Brasília-DF;

 Oficina de fechamento da CPUA Itinerante em São Paulo-SP.

 Apoiou a realização das “CPUAs Itinerantes”. Projeto que

percorreu todas as regiões do país reconhecendo e

discutindo os problemas e dificuldades da preservação do

patrimônio histórico nas cidades brasileiras. Os eventos

realizados foram:

• Seminário Regional das CPUAS/SUL em Florianópolis-SC;

• Seminário Regional das CPUAS/NORDESTE em Natal-RN;

• Seminário Regional das CPUAS/CENTRO OESTE em

Goiânia-GO;

• Seminário Regional das CPUAS/NORTE em Manaus-AM;

• Seminário Regional das CPUAS/SUDESTE no Rio de

Janeiro-RJ.

 Participação dos Conselheiros no:

• 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos em Porto Alegre/RS;

• 10º Congresso Brasileiro De Direito Urbanístico em

Palmas/TO;

• Seminário Nacional de Assistência Técnica para Habitação

de Interesse Social no Rio do Janeiro-RJ.
EVENTOS SOBRE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Maiores informações estão disponíveis nos links:

http://www.causc.gov.br/fotos/encontro-cpua-sul/

https://www.caurn.gov.br/?p=16960

https://www.caugo.gov.br/cpua-encontro-debate-politica-

urbana-de-goias-tocantins-e-distrito-federal/

https://www.caurj.gov.br/comissoes-de-politica-urbana-e-

ambiental-do-cau-debatem-producao-informal-do-ambiente-

construido/

https://transparencia.caubr.gov.br/relatorios/

Seminário Regional CPUA-Centro-Oeste

Foto: Divulgação CAU/BR

Política urbana
e ambiental 

Resultados e Desempenho

http://www.causc.gov.br/fotos/encontro-cpua-sul/
https://www.caurn.gov.br/?p=16960
https://www.caugo.gov.br/cpua-encontro-debate-politica-urbana-de-goias-tocantins-e-distrito-federal/
https://www.caurj.gov.br/comissoes-de-politica-urbana-e-ambiental-do-cau-debatem-producao-informal-do-ambiente-construido/
https://transparencia.caubr.gov.br/relatorios/
https://transparencia.caubr.gov.br/relatorios/


 CONSULTORIA SOBRE POLÍTICA URBANA E 

AMBIENTAL

Com apoio de uma consultoria especializada

para promover a Educação Urbanística no ensino

fundamental, o CAU/BR promoveu uma pesquisa com

professores e coordenadores de escolas públicas que

resultou no Programa CAU Educa, dentro do qual serão

desenvolvidos projetos paralelos, garantindo uma melhor

divulgação e aplicação dos conteúdos, são eles: Portal CAU

Educa, Planos de Aula, Arquiteto e Urbanista na Escola, e

Capacitação de professores.

O objetivo final desse trabalho realizado pela

CPUA-CAU/BR é encontrar a melhor metodologia de

Educação Urbanística, que garanta a eficácia de sua

aplicação em sala de aula, sendo de fácil acesso e uso.

Sempre levando em consideração a diversidade de projetos

pedagógicos, as realidades escolares no território brasileiro

e as diferentes culturas e faixas etárias dos alunos. O

CAU/BR quer achar formas eficientes de atingir o máximo de

escolas em território brasileiro, com materiais que sejam

estimulantes para o professor e para o aluno de diferentes

culturas e linguagens específicas para diferentes conteúdos

pedagógicos.

Na pesquisa “Arquitetura e Urbanismo em sala

de anual”, 95,5% dos professores disseram estar dispostos

a introduzir de maneira mais efetiva temas relacionados à

Arquitetura e Urbanismo em sala de aula.

Política urbana
e ambiental 

Resultados e Desempenho

https://www.caubr.gov.br/cau-br-vai-lancar-programa-de-educacao-urbanistica-nas-escolas-em-2020/
https://www.caubr.gov.br/arquitetura-e-urbanismo-nas-escolas-veja-opinioes-de-professores/


Outro destaque em 2019, foi a realização da

Oficina de Fechamento do projeto “CPUA Itinerante”,

aproximação dos profissionais de arquitetura nos

encontros da Comissão de Politica Urbana e Ambiental das

cinco regiões em parceria com a CPUA do CAU/BR,

assinalou a intenção do Conselho em abrir um diálogo com

a sociedade, arquitetos e gestores públicos com objetivo

de buscar soluções para os problemas complexos de

nossas cidades e, em recorte, os desafios do cenário de

estagnação dos centros históricos.

Como contribuição destes eventos regionais foram definas

algumas orientações para as ações do CAU/BR:

• Promover o “Direito à cidade” para que permeie as

ações da CPUA/BR e demais CPUA/UF;

• Dar continuidade a essas ações no CAU/BR e CAU/UF,

independente de gestão;

• Criação de Câmaras Temáticas Multidisciplinares

(CTM) envolvendo parcerias institucionais, a

participação do profissional de arquitetura e urbanismo,

e de agentes sociais.

A oficina foi realizada no CAU-SP

Foto: Divulgação CAU/BR

Política urbana
e ambiental 

Resultados e Desempenho



Política urbana
e ambiental

 Implementar ações que contribuam para aproximação

com os órgãos da politica urbana - Ministério do

Desenvolvimento - Regional (MDR), Confederação

Nacional de Municípios (CNM), Comissão de

Desenvolvimento Urbano (CDU) – com o apoio da

Assessoria Institucional e Parlamentar do CAU/BR.

 Promover um Fórum Interativo em parceria com a

Câmara dos Deputados, em especial; Comissão de

Desenvolvimento Urbano (CDU);

 Incentivar a implantação da Comissão de Política Urbana

e Ambiental (CPUA) nos estados;

 Realizar III Encontro Nacional das Comissões de Política

Urbana e Ambiental (CPUAs) ;

 Realizar Oficina Estratégica de consolidação das CPUA

Itinerante em Brasília-DF;

 Realizar Seminário Ocupação Centros Urbanos junto à

CPP-CAU/BR (para tratar de Politicas urbanas/ ATHIS /

Patrimônio) em Salvador - BA, data a ser definida pela

CPP;

 Elaborar a “Carta aos Candidatos 2020”, sob

responsabilidade da Presidência do CAU/BR em parceria

com Comissões do CAU e entidades de Arquitetura e

Urbanismo;

 Promover a implantação do “Programa CAU Educa”, sob

a responsabilidade da Presidência do CAU/BR e com

acompanhamento e validação dos produtos pela CPUA-

CAU/BR.

Desafios e Perspectivas
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5. Alocação de 
Recursos e Áreas 

Especiais da 
Gestão

Ponte Hercílio Cruz em Florianópolis, Santa Catarina - Foto por Carlos Alkin/Wikimedia Commons



Gestão de Pessoas  - Desempenho

Avaliação de Desempenho 2019 - Foi realizado o
primeiro ciclo da avaliação de desempenho após revisão
da norma e implementação de melhorias sugeridas pelos
próprios empregados. O novo ciclo, em formato avaliação
360°, contou com a avaliação também dos pares, um
para cada colaborador, sorteados pelo próprio sistema de
avaliação. O ciclo de 2019 foi realizado também dentro
de um novo sistema de avaliação, Sistema de Gestão
Integrada (SGI), utilizado no CAU/BR inicialmente com os
módulos processos, projetos e documentos.

Programa de Qualidade de Vida e Saúde do CAU/BR
(PQVS-CAU) - Foi regulamentado pela Portaria
Normativa nº 70 de 30 de janeiro de 2019, com o objetivo
de coordenar, orientar, organizar e estimular as práticas
de atividades de promoção de saúde e de prevenção de
doenças no ambiente de trabalho.

No que se refere à satisfação dos empregados, o índice
de satisfação é medido por meio da Pesquisa de
Satisfação e Engajamento, do PQVS-CAU, aplicado
anualmente. Em 2019 esse índice ficou em 42,22%,
obtendo-se como índice, em uma escala de 1 a 5, a
média de satisfação acima de 4.

Treinamentos – O índice horas treinamento por colaborador foi levantado com base nos lançamentos realizados

no ponto eletrônico. Como não há no NGP parâmetros mais fidedignos para o levantamento dos dados para o

índice, este número pode não corresponder fielmente à realidade. Para o ano de 2020, para melhor controle, as

solicitações de treinamentos ficarão concentradas na Gerência Administrativa/RH. Além disso, foram criados três

novos índices: índice de valor investimento em treinamento por colaborador e dirigentes; índice de participação

em eventos de capacitação; índice de excelência nas competências avaliadas, para melhor mensuração, controle

e medidas corretivas.



Gestão de Pessoas  - Indicadores

Desenvolver competências de dirigentes e 
colaboradores

Fórmula 
Periodicid

ade 
Meta 
2019 

Meta 
2019 

Alcança
da

Base de 
Dados

Média de horas de treinamento por 
colaboradores e dirigentes 

horas totais de treinamento
Anual 5h 2,36h

Ponto 
Eletrôniconúmero total de colaboradores e dirigentes

Índice  servidores capacitados com recursos 
do CAU por servidor 

nº de servidores capacitados com recursos do CAU

x 100 Anual 30% -
Não 

mensurado
nº de servidores ativos

Índice de aproveitamento dos treinamentos 
(CAU/BR)

número de colaboradores e dirigentes 
com bom desempenho no treinamento 

X100 Anual 70% -
Não 

mensurado

total de colaboradores e 
dirigentes treinados 

(valor do trimestre)

Construir cultura organizacional adequada 
à estratégia

Fórmula 
Periodicid

ade 
Meta 
2019 

Meta 
2019 

Alcança
da

Base de 
Dados

Índice de engajamento dos colaboradores e 
dirigentes (%) 

Número de Pessoas com nota acima de 4

x 100 Anual 43,5% 42,22%

Pesquisa 
de

Satisfação 
e 

Engajamen
to 

PQVS/CAU 
2019

Número de Respondentes



Gestão de Pessoas  - Desafios e Perspectivas

Diante da perspectiva de crescimento e

das oportunidades de melhoria, a área de Gestão de

Pessoas possui como maior desafio propor e

implementar as ferramentas corretas, que

proporcionem um ambiente institucional agradável e

harmônico, de modo a que as pessoas estejam

engajadas a contribuir com os objetivos

organizacionais.

É essencial que a área de Gestão de

Pessoas atue cada vez mais de forma estratégica, de

modo a ganhar espaço na instituição, atuando como

parceiros de negócio e consultoria interna para a

gestão e de forma a integrar as necessidades do

corpo funcional.

Dentre as principais ações para o ano

de 2020 está a revisão do Plano de Cargos, Carreiras

e Remuneração, de forma que, em conjunto com a

Avaliação de Desempenho, o Conselho possa ter uma

estrutura de carreira mais sólida.

Alinhado a isso, como terceiro pilar, é

necessário implementar um programa de treinamento,

com base nos resultados da avaliação de

desempenho 2019, para que o CAU/BR possua

profissionais qualificados para exercer suas

atribuições em prol da finalidade do Conselho.

Outra ação relevante, é a estruturação

e implementação de um programa de suporte em

saúde mental e psicologia do trabalho, de forma a

ter profissionais especializados para dar

assessoramento psicológico e psiquiátrico aos

empregados em nível individual e grupal e à gestão

do CAU/BR, de maneira preventiva e para

manutenção um ambiente de trabalho harmônico.

Por fim, os desafios tornam-se

grandes oportunidades para a área demonstrar sua

força e a importância da sua atuação para a

autarquia.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Nome do Projeto/Atividade: ATIVIDADE - Manutenção das Atividades da Gerência Financeira

Objetivo Estratégico: Aprimorar e inovar os processos e as ações

Investimento realizado: R$ 2.125.277 (89% do previsto)

Resultados Alcançados: Aprimoramento dos processos financeiros dos seguintes núcleos: orçamento, contabilidade e

tesouraria; assessoria contábil para acompanhamento trimestral do relatório contábil do CAU/BR e dos CAU/UF e

Realização do V Encontro de gestores e contadores do CAU.

Unidade Centro de Custos Elemento de despesa Aprovado Realizado Var 

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

ATIVIDADE - Manutenção das 
Atividades da Gerência Financeira 

Salários e encargos 1.534.532 1.315.492 -14%

Serviços Prestados 260.240 240.688 -8%

Diárias e Passagens 11.610 -100%

Taxas Bancárias 569.597 569.597 0%

ATIVIDADE - Manutenção das Atividades da Gerência 
Financeira Total 

2.375.978 2.125.777 -11%



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Nome do Projeto/Atividade: PROJETO - Treinamento e Capacitação dos Colaboradores

Objetivo Estratégico: Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Investimento realizado: R$ 4.818,00 (15% do previsto)

Resultados Alcançados: Tendo em vista que foi criado um projeto específico de capacitação dos colaborares do 

CAU/BR (ATIVIDADE - Capacitação de Funcionários e Conselheiros (ant. Instituto CAU), na Gerência Administrativa, a 

execução orçamentária do projeto ficou abaixo do valor aprovado.

Unidade Centro de Custos Elemento de despesa Aprovado Realizado Var 

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS 

PROJETO - Capacitação dos 
colaboradores do CAU/BR e 

CAU/UF 

Biblioteca  3.900 745 -81%

Serviços Prestados 29.025 4.073 -86%

PROJETO - Capacitação dos colaboradores do CAU/BR e 
CAU/UF Total 

32.925 4.818 -85%



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho

O Plano de Ação e Orçamento do

CAU/BR é aprovado pela Comissão de

Planejamento e Finanças e homologado pelo

Plenário do CAU/BR. No decorrer do exercício

financeiro podem ser feitos ajustes através de

transposições e/ou Reprogramação orçamentária. O

orçamento anual é lançado por conta contábil e

projetos e atividades.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

O superávit orçamentário apurado ao
final do exercício de 2019 foi de R$ 8.628.401 (oito
milhões, seiscentos e vinte e oito mil e quatrocentos e
um reais).

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS

Os investimentos patrimoniais totalizaram

R$ 1.861.484 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil

e quatrocentos e oitenta e quatro reais).

FATOS RELEVANTES

O Orçamento 2019 foi diretamente

impactado de forma positiva sobre as receitas em

função de duas ações administrativas relevantes:

Recebimento de transferência pelo

CREA MT no valor de R$ 3.457.704,97 referente à

ação pendente sobre os 90% de anuidades 2011

pagas pelos arquitetos ainda ao conselho profissional

de engenharia.

Acréscimo de 68% na arrecadação de

anuidades de exercícios anteriores (PF e PJ) em

função da implementação das políticas de cobrança e

prorrogação do programa de REFIS.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Comparativo das Receitas – Aprovado x Realizado 2019

Receitas:
Aprovado 

2019
Realizado 

2019
Var

Arrecadação: 33.786.636 34.845.086 3%

Anuidades PF e PJ 14.340.806 15.453.991 8%

RRT 18.238.280 17.674.275 -3%

Taxas e Multas 1.207.550 1.716.820 42%

Outras Receitas: 15.934.757 15.797.950 -1%

Aplicações Financeiras  1.455.765 1.868.609 28%

Compartilhamento CSC  9.961.050 9.558.555 -4%

Outras Receitas Correntes 4.517.942 4.370.786 -3%

Orçamento Corrente - Subtotal 49.721.393 50.643.036 2%

Capital - Superávit Financeiro 13.232.813 - -100%

Total Geral 62.954.206 50.643.036 -20%

Legenda: RRT – Registro de Responsabilidade Técnica; Compartilhamento CSC – Compreende os aportes realizados para manutenção do Centro de Serviços
Compartilhados do CAU; Outras Receitas Correntes – Compreende as receitas de emissão de Carteiras Profissionais, Restituições e Indenizações e Transferências
Correntes de outros entes.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Comparativo das Receitas – Realizado 2018 X 2019

Receitas:
Realizado 

2018
Realizado 

2019
Var

Arrecadação: 30.231.178 34.845.086 15%

Anuidades PF e PJ 12.831.308 15.453.991 20%

RRT 15.943.432 17.674.275 11%

Taxas e Multas 1.456.438 1.716.820 18%

Outras Receitas: 12.789.331 15.797.950 24%

Aplicações Financeiras  1.649.241 1.868.609 13%

Compartilhamento CSC  9.933.511 9.558.555 -4%

Outras Receitas Correntes 1.206.579 4.370.786 262%

Orçamento Corrente - Subtotal 43.020.508 50.643.036 18%

Capital - Superávit Financeiro -
-

-

Total Geral 43.020.508 50.643.036 18%

Legenda: RRT – Registro de Responsabilidade Técnica; Compartilhamento CSC – Compreende os aportes realizados para manutenção do Centro de Serviços
Compartilhados do CAU; Outras Receitas Correntes – Compreende as receitas de emissão de Carteiras Profissionais, Restituições e Indenizações e Transferências
Correntes de outros entes.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Comparativo das Despesas – Aprovado x Realizado 2019

Despesas Aprovado 2019
Realizado 

2019
Var

Pessoal e Encargos 20.527.580 17.518.951 -15%

Diárias - Funcionários 406.670 479.430 18%

Material de Consumo 129.054 88.924 -31%

Serviços Prestados: 23.727.912 19.710.637 -17%

Diárias -
Conselheiros/Convidados 

3.093.081 2.861.750 -7%

Passagem - Conselheiro / 
Funcionários 

3.586.794 2.903.908 -19%

Serviços de Terceiros - PF e PJ 17.048.038 13.944.979 -18%

Outras Despesas Correntes 3.861.479 2.355.209 -39%

Orçamento Corrente - Sub total 48.652.695 40.153.151 -17%

Capital - Investimentos  14.301.511 1.861.484 -87%

Total Geral 62.954.206 42.014.635 -33%

Legenda: Outras Despesas Correntes – Compreende os encargos diversos, transferências correntes para o fundo de apoio e convênios e despesas de exercícios
anteriores.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desempenho
Comparativo das Despesas – Realizado 2018 X 2019

Despesas 
Realizado 

2018 
Realizado 

2019 
Var

Pessoal e Encargos 16.675.583 17.518.951 5%

Diárias - Funcionários 399.077 479.430 20%

Material de Consumo 96.690 88.924 -8%

Serviços Prestados: 17.325.996 19.710.637 14%

Diárias -
Conselheiros/Convidados 

2.820.187 2.861.750 1%

Passagem - Conselheiro / 
Funcionários 

2.043.947 2.903.908 42%

Serviços de Terceiros - PF e PJ 12.461.861 13.944.979 12%

Outras Despesas Correntes 2.095.611 2.355.209 12%

Orçamento Corrente - Sub total 36.592.956 40.153.151 10%

Capital - Investimentos  2.550.131 1.861.484 -27%

Total Geral 39.143.088 42.014.635 7%

Legenda: Outras Despesas Correntes – Compreende os encargos diversos, transferências correntes para o fundo de apoio e convênios e despesas de exercícios
anteriores.



Gestão Orçamentária e Financeira
Indicadores

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade 
Meta 
2019 

Meta 2019 -
Alcançada

Base de Dados

Relação receita/custo de pessoal (%) -
(CAU/BR)

custo de pessoal do CAU/BR ( valor 
total com benefícios e rescisões)

x 100
Semestral e 

anual
41% 35% SISCONT.net

receita corrente do CAU/BR

Índice de Cumprimento da Receita de 
acordo com o previsto (%)

Receita Corrente Arrecadada
x 100 Anual 95% 102% SISCONT.net

Receita Corrente Orçada ( previsto 
diretrizes)

Índice de Execução do Orçamento (%)
Despesa Corrente Empenhada

x 100 Anual 85% 83% SISCONT.net
Despesa Corrente Orçada

Índice de Liquidez Imediata ( 
capacidade dos recursos financeiros em 
caixa para horar as obrigações a pagar )

Recursos financeiros em caixa 

Anual 5,7 7 SISCONT.net
Passivo Circulante

Índice de modificações no Orçamento 
Aprovado dos Centros de Custos (%)

Quantidade de Transposições 
Efetuadas

x 100 Anual 45% 45% SISCONT.net
Quantidade de Nota de Empenho 

Efetuadas

Índice da capacidade para 
Investimentos (%)

Superávit Financeiro apurado no 
ano

x 100 Anual 52% 61% SISCONT.net
Receita Corrente Arrecadada

Nota: As metas alcançada em 2019 cumpriram as metas previstas pro ano. Apenas o indicador Índice de Execução do Orçamento que ficou
com a meta alcançada um pouco abaixo da meta prevista.



Gestão Orçamentária e Financeira
Desafios e Perspectivas

 Iniciar a implementação dos processos digitais para os fluxos de pagamento da Tesouraria do CAU/BR através da

ferramenta do SGI – Sistema de Gestão Integrado;

 Aprimorar o arquivamento dos processos de pagamentos, minimizando volume, custos e espaço;

 Aprimorar os procedimentos contábeis relacionados aos grupos de contas de controle, Grupo 7 (controle de

devedores) e Grupo 8 (controle de credores), do plano de contas aplicado ao setor público;

 Promover a integração entre o sistema de contabilidade já utilizado com o novo sistema de plano de ação e

orçamento através da ferramenta do SGI – Sistema de Gestão Integrado



Gestão de Licitações e Contratos
Desempenho

Foram realizados 4 (quatro) pregões

eletrônicos, adesão a 1 (uma) ata de registro de preços

e concluídos 84 (oitenta e quatro) processos de

dispensa e inexigibilidade de licitação no ano de 2019.

Além disso, foram realizadas 22 (vinte e duas)

renovações contratuais. Foi realizada 1 (uma)

Concorrência Pública, ainda em andamento.

Foi realizado Chamamento Público para

contratação de espaço para a nova sede do CAU/BR,

cujo resultado (contratação de nova área locada) foi

encerrado em 30/12/2019.

Índice de insucesso dos processos de

aquisição (ou seja, nº de processos anulados +

cancelados + desertos + fracassados): (13 / 101) x 100

= 12,87%

Índice de economia alcançada nas

licitações: 53,93%.
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Gestão de Eventos e Viagens
Desempenho

Além das Plenárias Ordinárias mensais, das

Plenárias Ampliadas e dos Fóruns dos Presidentes

trimestrais, e de Reuniões Ordinárias e

Extraordinárias do CG-CSC (bimestrais) os

principais eventos que realizamos em 2019

encontram-se abaixo organizados por mês de sua

realização:

Fevereiro: Participação da CPP-CAU/BR no

“Arqonecta” (Belém-PA), “Papo Cabeça” -

Workshop sobre Assédio Moral – Núcleo de

Gestão de Pessoas do CAU/BR;

Março: Oficina de prototipagem para definição dos

projetos estratégicos do CAU;

Abril: “Papo Cabeça 2” – Evento promovido pelo

Núcleo de Gestão de Pessoas do CAU/BR; I

Encontro Nacional de CPUAs e Seminário de

Planejamento;

Maio: 18º Seminário Regional da CED (São Paulo

– SP), II Encontro Nacional CPUAs, “Papo Cabeça

3 – Finanças Pessoais” - Evento promovido pelo

Núcleo de Gestão de Pessoas do CAU/BR e

Treinamento SGI com CAUs UF;

Junho: Seminário de Aprimoramento de

Planejamento Estratégico (Brasília) e Workshop

Pesquisa Datafolha;

Julho: 19º Seminário Regional da CED (Teresina-

PI),

Agosto: Curso de Redação Oficial para

colaboradores do CAU/BR, Encontro das

Assessorias de Comunicação do CAU,

Setembro: “Direto Ao Ponto” - Palestra promovida

pelo Núcleo de Gestão de Pessoas do CAU/BR

Outubro: Treinamento Técnico da CED, Direto ao

Ponto 2, Encontro CEAU (Porto Alegre -RS),

Encontro CEPs (Porto Alegre – RS), Encontro

Nacional de Advogados, Reunião de

Coordenadores de Comissões do CAU/BR,

Reunião de Planejamento Estratégico, Seminário

Internacional BIM, Seminário Técnico do CSC e

VII Seminário Legislativo do CAU/BR

Novembro: Direto ao Ponto 3, Encontro COA e

CPFI, Encontro Nacional CEN, Seminário de

Valorização Profissional – Archinexus (São Paulo

–SP), V Encontro de Contadores e Gestores

Financeiros e Workshop de Ouvidores (Fortaleza

– Ceará)

Dezembro: Seminário Nacional da CED, Reunião

de instalação do Grupo Permanente de Estudos

Jurídicos do CAU, Sessão Solene e Solenidade

Dia do Arquiteto e Urbanista.



Gestão de Eventos e Viagens
Desempenho
Somando-se todos os fornecedores contratados por meio de licitação envolvidos na realização dos eventos do

CAU/BR, foram gastos em 2018 o montante de R$ 755.206,95 (setecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e seis

reais e noventa e cinco centavos).

Foram gastos R$ 2.845.787,73 (Dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e

setenta e três centavos) com a agência de viagens licitada. Este valor se divide entre emissões de passagens aéreas,

passagens terrestres, aluguéis de carros e hospedagem de convidados (que não receberam diárias a serviço do

CAU/BR).

Com a contratação, por meio de seguradora licitada, de seguro viagem para os Conselheiros Federais do CAU/BR,

foram gastos R$ 27.058,73 (Vinte e sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).



Gestão Documental – Desempenho

 Início das atividades da Comissão

Permanente de Avaliação de Documentos

(CPAD-CAU/BR), instituída pela Portaria

Presidencial CAU/BR n°237, de 28 de

novembro de 2018;

 Construção do Código de Classificação e

Tabela de Temporalidade e Destinação final

dos documentos da área meio do CAU/BR e

CAU/UF, oficializado pela Portaria n°398, de

25 de novembro de 2019 – Ministério da

Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional;

 Continuação da organização do Arquivo-

Geral do CAU/BR (ordenação, classificação

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

acondicionamento, arquivamento);

 Especificação dos requisitos para Sistemas

Informatizados de Gestão Arquivística 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. Bateria de

testes da ferramenta e feedback ao setor

responsável;

 Documentos Expedidos: 2.120;

 Carteiras Profissionais de Arquitetos e

Urbanistas expedidas: 2.445. A atividade de

expedição de carteiras, por parte do Núcleo

de Gestão Documental, foi encerrada em

04 de abril de 2019, em virtude do CAU/BR

estabelecer novo contrato com a empresa

VALID que ficou responsável pela

expedição das referidas carteiras;

 Renovação do contrato com a Empresa de

Correios e Telégrafo;

 Gastos R$ 47.276,50 (quarenta e sete mil,

duzentos e setenta e seis reais e cinquenta

centavos) em 2019 com serviços de

expedição.



Gestão de Serviços Gerais – Desempenho

As demandas de serviços do CAU/BR

envolvem: serviços de manutenção predial, manutenção

dos aparelhos de ar condicionado, dedetização, limpeza

e conservação, copeiragem, motorista executivo,

recepcionista, garçom, substituição de velas dos

purificadores de água potável, fornecimento de

combustível para os carros de serviço, serviços de táxi,

telefonia fixa e móvel, além de internet através de link.

Para o atendimento dessas necessidades,

o Conselho tem, sob a supervisão deste núcleo, as

seguintes prestadoras de serviços: Cruzeiro

Dedetizadora, Andracon Serviços Gerais LTDA, ALELO

(cartão combustível), Claro S/A, Tim Celular S.A.,

Pinheiro Imobiliária, Mundo dos Filtros (fornecimento e

troca de velas para os purificadores de água) e Rádio

Táxi Shalom.

Assim, destacamos as principais atividades

realizadas em 2019:

 Renovação do contrato de mão de obra terceirizada

para os serviços de limpeza e conservação,

copeiragem, motorista executivo, recepcionista e

garçom (Andracon), considerando a iminência da

mudança de sede e seus desdobramentos. Apesar

disso, há um planejamento em curso para a

realização de nova licitação considerando as novas

necessidades do novo espaço e possíveis

descumprimentos de obrigações definidas em

Convenção Coletiva de Trabalho pela contratada.

Ademais a empresa tem atendido a contento;

 Nova licitação para fornecimento de serviços de

telefonia fixa comutada, com nova tecnologia,

onde a empresa OPT JUNTOS TECNOLOGIA E

COMUNICAÇÃO LTDA substituirá a CLARO S/A

(Embratel), com início da prestação dos serviços

já na nova sede;

 Licitação anual para aquisição de materiais de

expediente, higiene, limpeza, descartáveis e

gêneros alimentícios;

 Renovação dos contratos de locação de imóveis

(salas alugadas pelo Conselho no Edifício Serra

Dourada) até 2020;

 Contratação de novos serviços de táxi, com

utilização de plataforma web, junto à empresa

Rádio Táxi Shalom;

 Aquisições de suprimentos e miudezas, por meio

de dispensas de licitação.



Gestão de Tecnologia da Informação

Em subordinação à Gerência Executiva, a Gerência de Serviços Compartilhados (de Tecnologia da Informação),

é composto por 5 coordenadorias.

O Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), criado pela

Resolução CAU/BR nº 60, de 07/11/2013, compreendendo o CAU/BR e os CAU/UF, tem o objetivo de aglutinar e

gerenciar os serviços de tecnologia da informação essenciais.

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 que instituiu o

Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC).

O CSC gerencia serviços como o Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Sistema de

Inteligência Geográfica (IGEO), além de informações contábeis e gerenciais internas do CAU. Os custos são

compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF, em conformidade com as obrigações respectivas estabelecidas

pela Lei 12.378/2010. O CSC atualmente conta com as seguintes coordenações: CORTI (Tecnologia da

Informação), CORTEC (SICCAU), CORGEO (IGEO), CORRIA (Rede Integrada de Atendimento e SGI (Sistema

de Gestão Integrada).



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SGI

Objetivos

 Contribuir para o atendimento ao decreto nº 8.539/2015 (processo administrativo eletrônico) no CAU.

 Atuar alinhado às premissas indicadas pelo comitê de coordenação nacional do GESPÚBLICA, para o 

aperfeiçoamento da gestão do CAU por meio do uso do Sistema de Gestão Integrada.

Atividades

 Implantar o Sistema de Gestão Integrada – SGI.

 Apoiar a sustentação, manutenção, customização e evolução das soluções do SGI.

 Elaborar Relatórios de Gestão.

 Gerenciar o desenvolvimento de procedimentos, manuais, tutoriais e treinamentos.

 Prestar suporte às unidades organizacionais usuárias do SGI.



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SGI - Desempenho
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Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SGI - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do IGEO

Objetivos

 Realizar a gestão do sistema de informações 

geográficas do CAU e suas geotecnologias.

 Atualizar, gerenciar e dar manutenção em banco 

nacional de dados geográficos corporativo.

 Atender, dar suporte e orientações aos técnicos dos 

CAU/UF e CAU/BR quanto à operacionalização das 

geotecnologias do CAU.

 Produzir mapas, relatórios e informações geográficas 

como suporte à decisões estratégicas do Conselho.

 Prover medidas tecnológicas para fins de 

transparência das informações geográficas públicas 

relativas à atuação profissional em arquitetura e 

urbanismo no Brasil.

 Buscar a excelência nos canais de atendimento.

Atividades

Manutenção anual do licenciamento ArcGIS.  

Manutenção anual GIS Gestão.

 Serviço anual Google Maps Platform.

Manutenção banco de dados geográficos.

 Sustentação da base de dados geográficos.

 Treinamentos para os CAU/UF.

 Projeto: repositório de dados do CAU.

 Projeto: IGEO Enterprise.

 Produção cartográfica.

 Realização de atendimento.



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do IGEO - Desempenho
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Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do IGEO - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SICCAU

Objetivo

 Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade.

Atividades

 Promover evoluções e correções no SICCAU e seus sistemas satélites.

 Estimar e validar os pontos de função de evoluções e correções. 

 Atender às solicitações dos CAU/UF por meio do GAD.

 Elaborar e atualizar o mapa mental do SICCAU.



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SICCAU - Desempenho
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Coordenadoria do SICCAU - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria do SICCAU - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de TI 

Objetivo

 Manter serviços operacionais com disponibilidade de 

99,9%.

Atividades

 Hospedar em datacenter externo ao CAU/BR os 

serviços de alta criticidade para o CAU.

Manter o  Datacenter no CAU/BR.

Melhoria constante da segurança da informação.

Manter circuito de dados para as aplicações 

compartilhadas no CSC.

Monitoramento dos serviços compartilhados.

 Atualização constante dos serviços de TIC.

 Gestão/fiscalização de contratos de TIC.

 Aquisição de equipamentos de TIC.

 Apoio técnico a equipe do SICCAU e Fábrica de 

Software.



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de TI - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de TI - Desempenho



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria da RIA

Objetivos

 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.

Atividades

 Produzir conteúdo informativo para os CAU/UF.

 Produzir conteúdo informativo para os profissionais.

 Divulgar conteúdo informativo.

 Realizar atendimentos.

 Fiscalizar e gerir contratos.



Gestão de Tecnologia da Informação
Coordenadoria da RIA - Desempenho
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Gestão de Tecnologia da Informação
Gerência do CSC – Desempenho Orçamentário



Gestão de Custos

Não obstante a Gestão de Custos seja

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.

O módulo Centro de Custos permite alocar a

dotação orçamentária anual das iniciativas

estratégicas de cada unidade em projetos e

atividades. Os gestores de cada unidade

conseguem realizar o acompanhamento da

execução orçamentária destas iniciativas por

meio de diversos relatórios e gráficos

disponíveis no sistema.

Comparativo por unidade – Aprovado x Realizado 2019



Gestão de Custos

Comparativo das Comissões e Unidades – Aprovado x Realizado 2019

Tem como finalidade principal

dotar os gestores de

informações gerenciais para

subsidiar o processo decisório.

As análises dos dados são

feitas por meio de gráficos e

relatórios sintéticos e analíticos.

Os dados tratados pelo sistema

são oriundos dos pagamentos

efetivamente realizados, bem

como de dotações

orçamentárias específicas para

cada Centro de Custo, as quais

podem sofrer reformulações e

transposições.



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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6. Informações 
Orçamentárias, 
Financeiras e 

Contábeis

Elevador Lacerda em Salvador, Bahia - Foto por Eliane Kobayakawa/Flickr



Informações Orçamentárias, Financeiras e 
Contábeis

Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e

pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema

informatizado de contabilidade estando este

integrado a diversos sistemas de controle

administrativo possibilitando, assim, um

acompanhamento da gestão contábil do conjunto

em tempo real, tanto pelas áreas técnicas do

CAU/BR como por sua assessoria contábil

terceirizada que presta consultoria e emite

relatórios contábeis a todos os entes do CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras

de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

(NBCASP) e do manual correspondente (MCASP)

seguidas integralmente pela Contadoria do

CAU/BR, a Resolução CAU/BR nº 174/2018

dispõe sobre procedimentos orçamentários,

contábeis e de prestação de contas a serem

adotados pelo CAU/BR e pelos CAU/UF

(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/).

Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros, de

exercer acompanhamento por meio de orientações

e proposições de melhorias das informações

contábeis.

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/BR conta ainda com a

Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe

“manifestar-se acerca das informações contábeis

mensais por meio de relatórios”, segundo o art.

8°, § 2°, e art. 11, da referida Resolução CAU/BR

nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/BR

Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

Demonstração de Fluxos de Caixa e

Demonstração das Variações Patrimoniais,

regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e pelo respectivo manual

(MCASP), referentes ao exercício de 2019,

refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –

CAU/BR.

Brasília, 13 de março de 2020.

Khalil da Silva Bezerra

Contador CRC/DF 027718/O

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/


Informações Orçamentárias, Financeiras e 
Contábeis – Balanço Patrimonial

Especificação 2019 2018 2017 2019 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE  38.501.849  29.648.240  25.418.780 PASSIVO CIRCULANTE  5.422.015  5.468.964  5.346.443 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  38.314.533  29.525.747  25.266.229 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 

ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
 1.632.747  -    -   

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  154.904  75.603  103.717 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  1.649.680  801.857  1.376.305 

ESTOQUES  32.412  46.890  48.834 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  2.125.624  3.150.027  2.711.384 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE  9.807.064  8.758.425  12.967.403 PROVISÕES  A CURTO PRAZO  -    1.503.221  1.244.756 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  -    -    5.382.416 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  13.964  13.860  13.998 

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  -    -    5.382.416 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  954.924  1.021.449  1.335.942 

IMOBILIZADO  2.194.162  2.483.777  2.138.037 PROVISÕES A LONGO PRAZO  954.924  1.021.449  1.335.942 

BENS MÓVEIS  2.622.408  2.580.015  2.303.130 TOTAL DO PASSIVO  6.376.939  6.490.413  6.682.385 

BENS IMÓVEIS  1.218.075  1.218.075  843.117 

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  (1.646.320)  (1.314.314)  (1.008.210)

INTANGÍVEL  7.612.902  6.274.649  5.446.950 Especificação 2019 2018 2017

SOFTWARES  10.610.019  8.450.098  6.955.613   Resultados Acumulados  41.931.974  31.916.252  31.703.798 

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  (2.997.117)  (2.175.448)  (1.508.663)   TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  41.931.974  31.916.252  31.703.798 

TOTAL DO ATIVO  48.308.913  38.406.665  38.386.182   TOTAL  48.308.913  38.406.665  38.386.182 

ATIVO PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017 2018 2019

25.000

35.000

45.000
Valores em milhões

Patrimônio Líquido



Informações Orçamentárias, Financeiras e 
Contábeis – Balanço Patrimonial

2019 2018 2017 2019 2018 2017

ATIVO FINANCEIRO (A)  38.314.533,48  29.525.747,02  25.266.228,84 PASSIVO FINANCEIRO (B)  7.536.326,09  8.305.822,86  8.263.491,30 

ATIVO PERMANENTE (C )  9.994.379,62  8.880.918,36  13.119.953,57 PASSIVO PERMANENTE (D)  954.923,58  1.021.449,04  1.335.942,06 

ATIVO TOTAL  48.308.913,10  38.406.665,38  38.386.182,41 SALDO PATRIMONIAL ((A+C) - (B+D))  39.817.663,43  29.079.393,48  28.786.749,05 

QUADRO DO RESULTADO FINANCEIRO

2019 2018 2017

SUPERÁVIT FINANCEIRO (A-B)  30.778.207,39  21.219.924,16  17.002.737,54 

2017 2018 2019
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Superávit Financeiro

Demonstração contábil completa disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/


Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis  
Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração contábil completa disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

2019 2018 2017 2019 2018 2017

 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  51.391.795  43.943.313  43.780.978  VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  41.376.072  38.348.443  37.068.034 

 CONTRIBUIÇÕES  34.845.086  30.231.178  28.546.904  PESSOAL E ENCARGOS  17.624.415  16.912.867  16.042.810 

 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  10.401.247  10.692.803  12.650.987  USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  21.984.000  19.223.120  19.147.715 

 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  1.868.609  1.649.241  2.036.220  USO DE MATERIAL DE CONSUMO  103.973  100.274  102.705 

 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  3.457.705  -    -    SERVIÇOS  20.725.807  18.149.956  18.228.811 

 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  819.147  1.370.091  546.867  DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO  1.154.220  972.889  816.199 

 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  1.091.087  1.594.614  1.797.763 

 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  676.571  617.842  79.746 

 Total das Variações Ativas :  51.391.795  43.943.313  43.780.978  Total das Variações Passivas :  41.376.072  38.348.443  37.068.034 

 Déficit do Exercício  -    -    -    Superávit do Exercício  10.015.722  5.594.870  6.712.944 

 Total  51.391.795  43.943.313  43.780.978  Total  51.391.795  43.943.313  43.780.978 

 RESULTADO PATRIMONIAL 

2017 2018 2019
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https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/


Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis  
Balanço Orçamentário

Demonstração contábil completa disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

2019 2018 2017 2019 2018 2017

RECEITA CORRENTE  50.643.036  43.020.509  43.734.909 DESPESA CORRENTE  40.153.151  36.592.956  35.304.336 

COTA PARTE  34.845.086  30.231.178  28.546.904 PESSOAL  17.998.381  17.074.659  15.989.539 

RECEITA DE SERVIÇOS  842.692  759.292  661.330 PESSOAL E ENCARGOS  17.518.951  16.675.583  15.628.506 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  841.869  759.292  655.172 DIÁRIAS  479.430  399.077  361.034 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  823  -    6.158 MATERIAL DE CONSUMO  88.924  96.690  91.890 

FINANCEIRAS  1.868.609  1.649.241  2.036.220 MATERIAL DE CONSUMO  88.924  96.690  91.890 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  1.868.609  1.649.241  2.036.220 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.543.085  3.182.834  3.582.804 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 
 1.868.609  1.649.241  2.036.220 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  681.335  362.647  340.008 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  3.457.705  -    -   DIÁRIAS  2.861.750  2.820.187  3.242.796 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  9.628.944  10.380.799  12.490.455 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  16.167.552  14.143.162  13.488.005 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  70.389  447.287  500.798 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1.540.267  1.435.550  884.416 

RECEITA DE RESSARCIMENTO  9.558.555  9.933.511  11.989.657 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  3.189.138  3.718.159  2.643.503 

RECEITA DE CAPITAL  -    -    -   MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS  4.425.330  4.051.029  4.531.685 

SUB-TOTAL DAS RECEITAS  50.643.036  43.020.509  43.734.909 SERVIÇOS PRESTADOS  4.108.908  2.894.477  3.147.515 

DÉFICIT  -    -    -   PASSAGENS  2.903.908  2.043.947  2.280.886 

TOTAL  50.643.036  43.020.509  43.734.909 ENCARGOS DIVERSOS  763.398  525.997  329.335 

TOTAL  50.643.036  43.020.509  43.734.909 ENCARGOS DIVERSOS  763.398  525.997  329.335 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  500.725  -    -   

Despesas de Exercícios Anteriores  500.725  -    -   

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  1.091.087  1.569.614  1.822.763 

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF  562.397  995.343  995.343 

CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO  528.690  540.496  611.252 

FUNDO DE RESERVA DO CSC  33.776  216.168 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  1.861.484  2.550.131  4.742.445 

INVESTIMENTOS  1.861.484  2.550.131  4.742.445 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  1.861.484  2.550.131  3.250.463 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  -    -    1.491.982 

SUB-TOTAL DAS DESPESAS  42.014.635  39.143.088  40.046.781 

SUPERÁVIT  8.628.401  3.877.421  3.688.127 

TOTAL  50.643.036  43.020.509  43.734.909 
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Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis  
Balanço Financeiro

Demonstração contábil completa disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 2017 ESPECIFICAÇÃO 2019 2018 2017

Receita Orçamentária  50.643.036  43.020.509  43.734.909 Despesa Orçamentária  42.014.635  39.143.088  40.046.781 

RECEITA REALIZADA  50.643.036  43.020.509  43.734.909 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  1.363.574  1.950.616  2.668.225 

RECEITA CORRENTE  50.643.036  43.020.509  43.734.909 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO  1.649.680  801.857  1.376.305 

COTA PARTE  34.845.086  30.231.178  28.546.904 CREDITO EMPENHADO – PAGO  39.001.381  36.390.615  36.002.252 

RECEITA DE SERVIÇOS  842.692  759.292  661.330 DESPESA CORRENTE  37.405.605  35.408.878  33.841.262 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  841.869  759.292  655.172 PESSOAL  17.915.537  17.040.439  15.966.561 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  823  -    6.158 MATERIAL DE CONSUMO  80.582  91.319  86.869 

FINANCEIRAS  1.868.609  1.649.241  2.036.220 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  3.500.915  3.182.834  3.580.779 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  1.868.609  1.649.241  2.036.220 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  13.669.744  13.028.483  12.079.956 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES  1.868.609  1.649.241  2.036.220 ENCARGOS DIVERSOS  647.016  496.189  329.335 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  3.457.705  -    -   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  500.725  -    -   

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  9.628.944  10.380.799  12.490.455 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  1.091.087  1.569.614  1.797.763 

DÍVIDA ATIVA  -    -    -   DESPESA DE CAPITAL  1.595.776  981.737  2.160.990 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  70.389  447.287  500.798 INVESTIMENTOS  1.595.776  981.737  2.160.990 

RECEITA DE RESSARCIMENTO  9.558.555  9.933.511  11.989.657  -    -   

Transferências Financeiras Recebidas  -    -    -   Transferências Financeiras Concedidas  -    -    -   

Recebimentos Extraorçamentários  22.380.633  23.513.603  24.876.557 Pagamentos Extraorçamentários  22.210.419  23.118.181  21.883.605 

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados  1.363.574  1.950.616  2.668.225 Pagamentos de Restos a Pagar Não  952.504  1.465.893  1.336.888 

Inscrição de Restos a Pagar Processados  1.649.680  801.857  1.376.305 Pagamentos de Restos a Pagar Processados  796.449  1.376.305  739.991 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  4.603.114  4.292.664  4.051.886 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  4.603.325  4.287.593  4.050.279 

Outros Recebimentos Extraorçamentários  14.764.265  16.468.467  16.780.141 Outros Pagamentos Extraorçamentários  15.858.141  15.988.391  15.756.447 

Saldo em espécie do Exercício Anterior  29.549.218  25.276.376  18.595.297 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte  38.347.833  29.549.218  25.276.376 

Caixa e Equivalente de Caixa  29.525.747  25.266.229  18.587.114 Caixa e Equivalente de Caixa  38.314.533  29.525.747  25.266.229 

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados  23.471  10.147  8.183 Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados  33.299  23.471  10.147 

Total:  102.572.887  91.810.487  87.206.762 Total:  102.572.887  91.810.487  87.206.762 

INGRESSOS DISPÊNDIOS

https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/


Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis  
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração contábil completa disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

2019 2018 2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE  50.643.036  43.020.509  43.734.909 

COTA PARTE  34.845.086  30.231.178  28.546.904 

RECEITA DE SERVIÇOS  842.692  759.292  661.330 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  841.869  759.292  655.172 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  823  -    6.158 

FINANCEIRAS  1.868.609  1.649.241  2.036.220 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  1.868.609  1.649.241  2.036.220 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  1.868.609  1.649.241  2.036.220 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  3.457.705  -    -   

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  9.628.944  10.380.799  12.490.455 

DÍVIDA ATIVA  -    -    -   

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  70.389  447.287  500.798 

RECEITA DE RESSARCIMENTO  9.558.555  9.933.511  11.989.657 

OUTROS INGRESSOS  19.367.379  20.761.130  20.840.477 

DESEMBOLSOS
DESPESA CORRENTE  37.405.605  35.408.878  33.841.262 

PESSOAL  17.915.537  17.040.439  15.966.561 

MATERIAL DE CONSUMO  80.582  91.319  86.869 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.500.915  3.182.834  3.580.779 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  13.669.744  13.028.483  12.079.956 

ENCARGOS DIVERSOS  647.016  496.189  329.335 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  500.725  -    -   

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  1.091.087  1.569.614  1.797.763 

OUTROS DESEMBOLSOS  22.220.248  23.131.506  21.894.019 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  10.384.563  5.241.255  8.840.105 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  -    -    -   

INGRESSOS  -    -    -   

DESEMBOLSOS  -    -    -   

INVESTIMENTOS  1.595.776  981.737  2.160.990 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (1.595.776)  (981.737)  (2.160.990)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  -    -    -   

INGRESSOS  -    -    -   

DESEMBOLSOS  -    -    -   

DESPESA DE CAPITAL - -  -   

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  -    -    -   

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  -    -    -   
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  8.788.786  4.259.518  6.679.115 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  29.525.747  25.266.229  18.587.114 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL  38.314.533  29.525.747  25.266.229 
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Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis  
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Notas Explicativas completas disponível em: Portal da Transparência – CAU/BR

As Demonstrações Contábeis do CAU/BR estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em

consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta

STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade

aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e

NBC TSP 17.

O CAU/BR adota o Manual de Procedimentos Contábeis do sistema CAU de 2017 expedido

pelo CAU/BR, em consonância com as instruções contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público (MCASP).

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real e foram preparadas com base no

custo histórico, com exceção das apropriações mensais de férias e 13º salário, depreciação e amortização

dos itens do patrimônio, provisões judiciais constituídas e o controle dos itens de almoxarifado.

As demonstrações contábeis emitidas pelo CAU/BR são o Balanço Patrimonial, Balanço

Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração do Fluxo de

Caixa.

Os resultados apurados pelo CAU/BR em 2019 foram todos superavitários.

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,

Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração de

Fluxo de Caixa, regidos pelas diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de

Contabilidade (CFC), relativas ao período de janeiro a dezembro de 2019, refletem nos seus aspectos mais

relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do

Brasil.

https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/
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7. Anexos e 
Apêndices

Elevador Lacerda em Salvador, Bahia - Foto por Eliane Kobayakawa/Flickr



Posicionamentos de Área, Assessoria, 
Instâncias e Auditoria Externa

PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica

do CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do

Plano de Ação executado pelo CAU/BR no exercício

de 2019.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 11/2020,

de 30/01/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR,

ATA Contabilidade e Auditoria, responsável pela

assessoria e análise contábeis junto aos CAU/UF,

concluiu: “Tendo em vista que não constatamos

nenhuma falha na prestação de contas de 2019 do

CAU BR, informamos que a mesma está em

condições de ser aprovada pela Comissão de

Planejamento e Finanças e Plenário do CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/BR

A Comissão de Planejamento, Finanças

Organização e Administração do CAU/BR emitiu a

Deliberação nº 020/2020 – CPFi-CAU/BR, de

12/06/2020, pela aprovação da prestação de contas

do CAU/BR relativas ao exercício de 2019, sem

indicação de ponto de ressalva ou recomendação,

posicionamento seguido pelo Plenário do CAU/BR,

mediante a Deliberação Plenária DPOBR nº 0102-

06/2020 de 19/06/2020.

.

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

As contas do CAU/BR relativas ao exercício de

2019 foram auditadas pela empresa contratada

pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores

Independentes, responsável por expressar

opinião sobre as demonstrações contábeis

daquele conselho, conduzida de acordo com as

normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente integrante da

prestação de contas expressa opinião que as

Demonstrações Contábeis apresentam

adequadamente, em todos os aspectos

relevantes, a posição patrimonial e financeira do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil –

CAU/BR, sem ressalva.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA

INTERNA DO CAU/BR

Em análise à formalização do processo de

Prestação de Contas do CAU/BR, aos aspectos

de gestão demonstrados, posicionamentos das

assessorias e instâncias deliberativas pertinentes,

e ao relatório e parecer da Auditoria

Independente, formamos opinião pela

regularidade do referido processo.


