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O TOM DA GESTÃO

Desde que a nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil iniciou-se, em janeiro de 2021, temos 
buscado uma condução coletiva e horizontal, pautada no fortalecimento do nosso planejamento estratégico e, prin-
cipalmente, em três princípios: afeto, acolhimento e ação. Alavancamos esse processo com o Plano de 100 dias, que 
elencou ações emergenciais como prioridade zero, principalmente relacionadas à atualização e melhoria de nosso Sis-
tema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), à inovação da nossa base tecnológica e à implantação de formas 
contemporâneas de cobrança. Em continuidade a esse trabalho, definimos nossos 5 desafios estratégicos, 3 dos quais 
(1, 2 e 4) foram escolhidos como marcas da gestão. São eles:

1 -  Aperfeiçoar a relação institucional e o atendimento do CAU aos arquitetos e urbanistas e à sociedade;

2 -  Fomentar a qualidade na formação dos arquitetos e urbanistas;

3 - Incentivar a fiscalização como um vetor de melhoria do exercício profissional em Arquitetura e Urbanismo;

4 -  Incrementar as parcerias institucionais do CAU;

5 -  Promover ações inclusivas para diminuição das desigualdades através da Arquitetura e do Urbanismo.

Em cada eixo, já realizamos ações estruturantes, como a força-tarefa para a melhoria do SICCAU, o início da formatação do 
Projeto Lelé (programa de mobilidade de estudantes de graduação para estágios no interior do país), a criação da Comis-
são Temporária de Fiscalização, o fortalecimento da agenda parlamentar do conselho e a revisão da Resolução nº 193 para 
a inclusão de políticas afirmativas nas anuidades do CAU, entre as muitas outras ações detalhadas neste relatório. 

Seguimos para o ano de 2022 com a missão de desprecarizar o trabalho do arquiteto e urbanista e ampliar o alcance de 
nossa atuação, buscando a atualização de honorários, do enquadramento jurídico e tributário, a otimização responsável 
de processos de licenciamento e aprovação de projetos, e a viabilização dos recursos técnicos e tecnológicos necessários 
para a prática profissional ética, solidária e qualificada.

MENSAGEM DA PRESIDENTE

Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR 

Gestão 2021-2023
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ARQUITETURA PARA TODOS E TODAS

Temos repetido insistentemente que nossas cidades precisam cada vez mais dos conhecimentos e serviços dos 
arquitetos e arquitetas. Da mesma forma, reconhecemos que quem não conhece a Arquitetura não a valoriza.

As ações sanitárias se tornaram prioritárias com a pandemia da Covid-19, tida pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) como a “pior crise sistêmica do planeta” desde sua fundação, em 1945, ampliando as desigualdades 
sociais. Entre tais ações, no Brasil, é preciso destacar a necessidade de oferecermos moradia digna à população 
mais carente. É uma questão de saúde pública melhorarmos urgentemente as condições de habitabilidade em um 
país  em que, segundo da Fundação João Pinheiro, nada menos do que 25 milhões de moradias (1/3 do total) são inade-
quadas.

Para expor à sociedade a magnitude destes dados, bem como a expectativa de nossos 220 mil arquitetos e arquitetas de 
que sejam criadas condições para se engajarem na reversão desta realidade, o CAU/BR lançou em abril a campanha “Mais 
Arquitetos” com duas vertentes.

Uma delas é conscientizar os gestores públicos da necessidade da implementação da Lei de Assistência Técnica em 
Habitação Sociais (ATHIS) em todo país. O CAU propõe que as cidades possuam legislação de ATHIS e programas regu-
lamentados. Assim, a população de baixa renda terá acesso a projetos e outros serviços de Arquitetura e Urbanismo por 
meio de políticas públicas das prefeituras. Para ilustrar e divulgar exemplos concretos, o próprio CAU tem aberto, em todo 
país, editais de patrocínio para projetos de entidades da sociedade civil que promovam ATHIS em vários modelos, desde 
projetos e obras, capacitações até eventos para mobilizar e informar sobre a lei e sobre o papel do CAU.

Outra vertente é ampliar o conhecimento da sociedade sobre os benefícios de nosso trabalho. Queremos falar especifica-
mente com os cidadãos que desejam reformar ou construir suas moradias, têm condições financeiras para isso mas, no 
entanto, desconhecem que o trabalho do arquiteto resulta em melhor planejamento da obra, maior qualidade e conforto, 
mais segurança e economia de tempo e (importante) gastos, pois evita refrações e desperdício de materiais. Eles fazem 
parte dos 85% da população urbana brasileira que, segundo Pesquisa DataFolha-CAU/BR, reforma ou constrói sem arqui-
teto ou engenheiro. A conjugação dos trabalhos destes profissionais é importante para ampliar nosso campo de trabalho 
em prol da sociedade.

Manter a serenidade, a lisura de sempre e o enquadramento institucional coerente para continuar construindo coletiva-
mente — é essa a nossa esperança para os próximos anos do conselho.

Nadia Somekh
Presidente do CAU/BR 

Gestão 2021-2023
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MASP, São Paulo
 - Foto: Wsfurlanz

VISÃO GERAL 
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

PLENÁRIO

Ouvidoria-geral

Gabinete da
Presidência

Gerência-Executiva Secretaria-Geral
da Mesa

Auditoria

Gerência
do CSC

Gerência de
Orçamento e Finanças

Gerência
Administrativa

Gerência
Planejamento

Comissões

Ordinárias

Especiais

CEN

Órgãos
Colegiados

Supervisão
Administrativa

Coordenadoria
Técnico-Normativa

TI

IGEO

SICCAU

SGI

RIA
Coordenadoria de
Recursos Humanos

Orçamento

Contabilidade

Tesouraria

Serviços Gerais

Controladoria

Compras

Protocolo

Eventos

Transparência

Órgãos
Administativos

Assessoria
Jurídica

Assessoria
Com. Social

Assessoria
Especial

AIP

CEAU

CG-FA

CG-CSC

Conselho Diretor

Colegiados

Presidência

6RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021

SAIBA MAIS: conheça os detalhes  
https://transparencia.caubr.gov.br/organograma/

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


CONSELHO DIRETOR
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O CAU/BR, autarquia federal criada pela Lei Federal nº 12.378/2010, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o terri-
tório nacional e pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e do 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 relati-
vos ao exercício da Presidência (art. 161 do Regimento Interno do CAU/BR).

Nadia Somekh  
(SP)
PRESIDENTE

Fabricio Lopes  
Santos (AM)
MEMBRO

Daniela Pareja Garcia 
Sarmento (SC)
1ª VICE-PRESIDENTE

Valter Luis Caldana  
Junior (IES)
MEMBRO

Jeferson Dantas  
Navolar (PR)
2º VICE-PRESIDENTE

Patrícia Silva Luz  
de Macedo (RN)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/conselhodiretor2021/

https://transparencia.caubr.gov.br/conselhodiretor2021/


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).

Valter Luis Caldana  
Junior (IES)
COORDENADOR

Joselia da Silva  
Alves (AC)
MEMBRO

Cláudia Sales de  
Alcântara (CE)
COORDENADORA-ADJUNTA

Marcelo Machado 
Rodrigues (MA)
MEMBRO

Humberto Mauro  
Andrade Cruz (AP)
MEMBRO

Ricardo Soares  
Mascarello (SE)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/
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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).

Fabricio Lopes  
Santos (AM)
COORDENADOR

Guivaldo D’Alexandria 
Baptista (BA)
MEMBRO

Matozalém Sousa  
Santana (TO)
COORDENADOR-ADJUNTO

Nikson Dias de  
Oliveira (RR)
MEMBRO

Giedre Ezer da Silva  
Maia (ES)
MEMBRO

Roberto Salomão  
do Amaral (PE)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/
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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 do Urbanismo (art. 101, caput, 
do Regimento Interno do CAU/BR).

Patrícia Silva Luz de 
Macedo (RN)
COORDENADOR

José Afonso Botura 
Portocarrero (MT)
MEMBRO

Ana Cristina Lima Barreiros 
da Silva (RO)
COORDENADORA-ADJUNTA

Rubens Fernando Pereira  
de Camillo (MS)
MEMBRO

Alice da Silva Rodrigues 
Rosas (PA)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/
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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).

Jeferson Dantas  
Navolar (PR)
COORDENADOR

José Gerardo da  
Fonseca Soares (PI)
MEMBRO

Ednezer Rodrigues  
Flores (RS)
COORDENADOR-ADJUNTO

Nilton de Lima  
Júnior (GO)
MEMBRO

Eduardo Fajardo  
Soares (MG)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/
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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).

Daniela Pareja Garcia 
Sarmento (SC)
COORDENADORA

Heitor Antonio Maia  
da Silva Dores (AL)
MEMBRO

Maíra Rocha  
Mattos (RJ)
COORDENADORA-ADJUNTA

Raul Wanderley  
Gradim (DF)
MEMBRO

Camila Leal  
Costa (PB)
MEMBRO

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/

12RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021

https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2021/


 Sociedade

 Relações de fiscalização

 Relações de formação profissional e pesquisa

 Relações de prestação de serviços

 Relações políticas e institucionais

 Relações de captação de recursos

 Relações associativas

 Relações culturais e científicas

 Público infanto-juvenil

SEGMENTO DE CLIENTES

Presencial

 Sedes Regionais

 Pontos móveis/ provisórios 
de atendimento

 Publicidade

 Publicações

 Recursos Áudio Visuais

 Assessoria de Comunicação

Online

 SICCAU

 Portal online

 RIA

CANAIS

 Plano de Fiscalização

 Gestão da informação 

 Gestão eletrônica de Documentos
e processos – GED

 Gestão do relacionamento

 Desenvolvimento de produtos 
e  serviços

 Comunicação e Atendimento

 Planejamento e gestão estratégica

 Prestação de contas

 Produção de  Eventos 

 Normatização da profissão e  
Consultoria/ orientações

 Treinamento/ cursos de capacitação

 Convênios (implantação e  
funcionamento de escritórios modelo,  
projetos e pesquisas)

 Plano de Comunicação

 Residência Técnica

ATIVIDADES CHAVE

 Rede Integrada de Atendimento (RIA)

 Redes Sociais – Fóruns de debate

 Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos relacionados,  
publicações gerais do CAU) 

 Portal da Tranparência e Prestação de Contas

 SICCAU 

 Atendimento dos CAU/UF e parceiros

 Ouvidoria/ Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)/ Reclame Aqui

 Eventos

 Programa de benefícios 

 Apps/IGEO

RELACIONAMENTO

 Ética e transparência

 Excelência organizacional

 Comprometimento com a inovação

 Unicidade e integração

 Democratização da informação e conhecimento

 Interlocução da arquitetura e urbanismo 
na sociedade

PROPOSTA DE VALOR

 Anuidades

 Emissão de RRT

 Certidões

 Multas� 

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Capital humano

 Conselheiros BR e UF/ Colaboradores do CAU

 Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

 Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios Descentralizados

 Pontos de atendimento dedicados/ móveis/ provisórios ou 
compartilhados com os parceiros 

Tecnologia

 SICCAU/ Portal da Transparência e Prestação de Contas 

 Serviço de Teleatendimento Qualificado (TAQ)/ Teleatendimento 
0800 e 4007/ Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas/
Atendente Virtual

 Inteligência geográfica – IGEO  web  e aplicativos de coleta Field Maps 
e Workforce 

 Implanta/ APPs/SGI

RECURSOS PRINCIPAIS

 A sociedade

 Órgãos públicos nas três esferas de 
governo

 Conselhos profissionais

 Instituições de ensino e pesquisa

 Arquitetos e urbanistas

 Entidades de classe

 Empresas de construção

PARCERIAS PRINCIPAIS

 Sistemas de informação:

– Sistemas de relacionamento com 
o arquiteto e urbanista (acervo, 
registro e certificação)

– Data Center

 Capital humano

 Operação, ampliação e aprimoramento 
dos sistemas de fiscalização

 Produção de Eventos

 Infraestrutura física (construção e 
manutenção das sedes)

 Aquisição de estudos com impacto na 
arquitetura e urbanismo

 Parcerias nacionais e internacionais 
para inovação, projetos, integração de 
políticas públicas, produção de 
conhecimento, patrocínio e convênios

 Desenvolvimento/ precificação de 
produtos e serviços

 Comunicação e marketing

 Capacitação continuada – reciclagem 
profissional

 Reuniões plenárias e de comissões 
para a normatização da atividade 
profissional

 Premiações (valorização das boas 
práticas/ concurso de TCC)

ESTRUTURA DE CUSTOS1

2

3

4

5

8

7 9
6

MODELO DE NEGÓCIO

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021 13



CENÁRIO EXTERNO
A recuperação da atividade econômica dos efeitos da pandemia ocorreu 
de forma heterogênea em 2021. Por um lado, serviços e comércio foram 
beneficiados com a melhora das condições sanitárias. Por outro, a indús-
tria apresentou resultados negativos devido aos mesmos choques de 
oferta que afetaram a inflação, como escassez de matérias-primas e cus-
tos de energia. A escassez das matérias-primas causada pela Covid-19 
prejudicou o segmento e em alguns momentos foi considerada a líder do 
ranking de principais problemas para construção no Brasil.

O ano de 2021 foi marcado por uma inflação recorde no indicador de 
custos da construção civil, o INCC. Com a Covid-19, o valor de materiais e 
equipamentos sofreu um forte aumento, por conta de dois fatores princi-
pais: um desequilíbrio entre oferta e demanda e a desvalorização do real 
perante o dólar. 

O mercado imobiliário foi um dos que conseguiram sobreviver em meio 
à pandemia e se recuperar de forma rápida, apesar das dificuldades ini-
ciais. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção 
(CBIC), as vendas de imóveis novos cresceram 46,1% só no primeiro 
semestre de 2021. Já o custo do metro quadrado na construção de uma 
casa no Brasil ficou quase 50% mais alto nos últimos cinco anos. Dados 
do Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Constru-
ção Civil) mostram que, do fim de 2016 para o fim de 2021, o valor médio 
do metro quadrado de uma construção subiu 47,43%, indo de R$ 1.027,30 
para R$ 1.514,52. 

Em dezembro, a atividade na indústria da construção recuou pelo 
segundo mês consecutivo. O índice do nível de atividade ficou em 48,2 
pontos, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa aumento de 
queda do nível de atividade. Isso demonstrou, portanto, uma queda do 
nível de atividade em dezembro.

O índice, entretanto, é o melhor para o mês de dezembro desde 2010, 
conforme os gráficos publicado no Relatório “Sondagem da Indústria da 
Construção”, da Confederação Nacional da Indústria (CNI):

Evolução do Nível de Atividade
Índices de difusão (0 a 100 pontos)*

Evolução do Número de Empregados
Índices de difusão (0 a 100 pontos)*
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Fonte: Confederação Nacional da Indústria – CNI
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https://imobles.com/guia-imoveis/indice-incc
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/
https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/


Os dados mais recentes mostram que o mercado de trabalho da cons-
trução civil, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), apresentou sinais positivos e chegou a registrar a menor taxa 
de desocupação dessazonalizada desde maio de 2020, mas ainda apre-
senta indicadores gerais em níveis desfavoráveis. A evolução mensal 
dos saldos de vagas geradas em 2021 foi positiva em todos os meses. 
O cenário representou a melhor posição do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (CAGED) da construção nos últimos 10 anos. 

Da mesma forma, o mercado de Arquitetura também viu suas demandas 
aumentarem durante a pandemia. Dados revelados pelo estudo, com 
mais de 900 profissionais de todo o país, e realizado pela startup Archa-
demy, uma plataforma market network do setor no Brasil, apontou que 
80% dos arquitetos tiveram aumento na demanda de trabalho em 2021. 

No Brasil, o número de arquitetos e urbanistas registrados até dezembro 
de 2021 chegou a 207.469 e o Sistema de Informação e Comunicação 
do CAU (SICCAU) apontou que o número de Registros de Responsabi-
lidade Técnica (RRT) realizados e pagos pelos arquitetos e urbanistas 

cresceu em média 19% em relação ao mesmo período de 2020. Os índi-
ces de crescimento por estado podem ser observados abaixo:

No tocante aos RRTs por região, do total de 995.957 RRTs, observa-se 
que 73,3% foram emitidos nas regiões Sudeste e Sul, sendo: região 
Sudeste com 488.501 RRTs, ou 49%, e região Sul com 242.036 RRTs, 
ou 24,3%. Na sequência, a região Nordeste apresenta-se com 11,6% 
(115.431 RRTs), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 10,8% 
(107.129 RRTs) e 4,3% (42.860 RRTs), respectivamente. A representação 
gráfica está abaixo:

Evolução Mensal dos Saldos* de Vagas Geradas
na Construção Civil no Brasil
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Fonte: Novo Caged/Ministério do Trabalho. (*) Dados com ajustes

Fonte: SICCAU, dezembro de 2021.
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https://cbic.org.br/estudos/
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O ano de 2021 foi marcado pelo início de uma nova gestão, da arquiteta 
e urbanista Nadia Somekh, sendo eleita a primeira mulher a ocupar o 
cargo de presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), eleita para o triênio 2021-2023. Para sua gestão, foram defini-
dos novos desafios e marcas da gestão como: relacionamento com os 
arquitetos e sociedade; fiscalização como vetor de valorização; ações 
inclusivas; e qualidade na formação e parcerias institucionais. A pro-
posta da nova gestão é o de reforçar o compromisso com a sociedade 
de “Valorizar a Arquitetura e o Urbanismo e impactar significativamente 
o planejamento e a gestão do território”  nos próximos anos.

O CAU/BR manteve suas ações focadas no desenvolvimento e susten-
tabilidade da profissão, enfrentando junto à sociedade os desafios da 
crise econômica e do trabalho, com atenção à diversidade; concedendo 
novos descontos na anuidade e simplificação para empresas; apoiando 
diversas formas de empreendedorismo, cooperativismo e qualificação 
dos escritórios; diminuindo a vulnerabilidade das moradias por meio da 
campanha “Mais arquitetos”; promovendo editais de fomento à ATHIS 
e a ações culturais; estimulando programas inovadores a exemplo do 
CAU Educa; e sensibilizando a população quanto à importância da 
Arquitetura e Urbanismo, aproveitando a realização do 27º Congresso 
Mundial de Arquitetura (UIA2021RIO), buscando parcerias para fortale-
cer esse cenário. 

Nesse movimento de transformações e sustentabilidade, o CAU/BR 
busca continuar com o compromisso de ajudar na construção da ponte 
necessária para transpor os desafios da realidade atual e conduzir a 
classe dos arquitetos e urbanistas a um futuro promissor. O fim maior é 
servir à sociedade e fortalecer a cultura da Arquitetura e do Urbanismo 
como ferramentas para a transformação das cidades em espaços sau-
dáveis e inclusivos.
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GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO 
DE RECURSOS

Salvador, Brasil
 - Foto: Gozalo Azumendi



SOCIEDADE

Arquitetos
e Urbanistas

Outras partes
interessadas

GOVERNANÇA

GESTÃO

Cidadãos

Gestão Operacional
(Gerências)

Presidência

Gestão Tática
(GEREX e SGM)

Conselho Diretor

Plenário

Instâncias Externas de 
Controle e Regulamentação

 TCU
 CGU

Instâncias Externas de 
Apoio à Governança

 Controle Social 
 Fórum de Presidentes
 Auditoria Independente

Instâncias de Apoio ao Plenário

 Comissões
 CEAU

Instâncias de Apoio à Alta 
Administração

 CG-CSV e CG-FA 
 Gabinete da Presidência
 Ouvidoria-Geral
 Auditoria
 Comitê de Governança, Integridade, 

Riscos e Controles Internos (CIRC)
 Comitê de Proteção de Dados e 

Privacidade

Instância de Apoio à GEREX

 Controladoria

Instâncias de Apoio à SGM

 Coordenação Tec. Normativa
 Supervisão Administrativa

Gerências

 Gerência do CSC
 Gerência de Orçamento e Finanças
 Gerência Administrativa
 Gerência de Planejamento e 

Gestão Estratégica

INSTÂNCIAS EXTERNAS
DE GOVERNANÇA

INSTÂNCIAS INTERNAS
DE GOVERNANÇA

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

Em 23 de março de 2021, foi expedida a Porta-
ria Presidencial CAU/BR nº 345, criando grupo 
de trabalho para atuar nas ações de estrutura-
ção e implantação das políticas de governança 
institucional, de gestão de riscos e controles 
internos e de programa de integridade.

Em cumprimento ao prazo da referida portaria 
e sua prorrogação, o grupo de trabalho concluiu 
seus trabalhos encaminhando, em setembro de 
2021, as minutas das portarias normativas para 
a institucionalização no âmbito do CAU de:

� Governança organizacional.

� Política de gestão de integridade, riscos e 
controlesinternos. 

No CAU/BR, a estrutura de governança foi iden-
tificada dentro dos preceitos contidos no “Refe-
rencial básico de governança”, 3ª edição, expe-
dido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 
conforme segue.

Fonte: Auditoria - CAU/BR
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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, extensível aos CAU/UF, 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 – Coorde-
nam as atividades de gestão e monitoramento de riscos, auxiliando os gestores da primeira linha 
de defesa a desenvolver e aprimorar seus controles internos.

 � 3ª linha de defesa – Auditoria, Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica e Auditoria Inde-
pendente – Fornecem avaliações e assegurações independentes e objetivas sobre os processos 
de gerenciamento de riscos, controle e governança.

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A identidade organizacional do conjunto autárquico do 
CAU tem aprimorado continuamente seu processo de 
planejamento estratégico em busca de resultados cada 
vez mais efetivos para a sociedade, bem como na busca 
do fortalecimento e desenvolvimento da profissão de 
arquiteto e urbanista. O primeiro movimento de repo-
sicionamento estratégico do CAU/BR foi realizado em 
2013, com uma visão de longo prazo, em um horizonte 
de dez anos (2013-2023). A partir daí, foram estabele-
cidas diretrizes para sua atuação, bem como seu mapa 
estratégico e sua cadeia de valor. O mapa estratégico, 

em 2021, tem seus pilares fundamentados na identidade 
estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos estraté-
gicos, dos quais foram priorizados em 3 objetivos nacio-
nais (fiscalização, política de Estado e o acesso da socie-
dade à Arquitetura e ao Urbanismo e 2 objetivos locais 
(estimular o conhecimento, o uso de processos criativos 
e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urba-
nismo e ter sistemas de informação e infraestrutura que 
viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e da sociedade).

VALORES
Ética e transparência 

Excelência organizacional 
Inovação

Unicidade e integração
Informação e 
conhecimento

VISÃO
Ser reconhecido como 
referência na defesa e 

fomento de boas práticas 
de Arquitetura e 

Urbanismo

MISSÃO
Promover Arquitetura e 
Urbanismo para todos

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Em 2021, também foi realizado o Planejamento de 100 dias, em que o 
CAU/BR apresentou as ações a serem entregues aos arquitetos e urba-
nistas nos primeiros 100 dias da nova gestão. Esse planejamento foi 
elaborado em conjunto pelo CAU/BR e pelos CAU/UF em sete oficinas 
realizadas entre 26 de janeiro e 19 de fevereiro. Foram elencadas 78 
ações prioritárias, sendo 21 delas emergenciais. Segundo a presidente 
do CAU/BR, Nadia Somekh, “podemos sonhar com a melhoria e atua-
lização do conselho. São ações prioritárias saídas das oficinas, algu-
mas de curto prazo, outras de prazo maior e algumas delas permanen-
tes”. Ela destacou que resolver os problemas emergenciais do SICCAU 
é considerada a “prioridade zero” da gestão. Os planos de ação foram 
apresentados durante a 35ª Plenária Ampliada do CAU/BR, realizada 
no dia 26 de fevereiro por meio de videoconferência. Participaram os 
conselheiros do CAU/BR e os presidentes dos CAU/UF. Na ocasião, a 
presidente reforçou seu compromisso com suas propostas de gestão: 
popularizar e democratizar os serviços de Arquitetura e Urbanismo; 
modernização e inovação do SICCAU e das formas de cobrança; for-
talecer a presença dos arquitetos no Congresso Nacional; promover a 
equidade de gênero na profissão e participar ativamente do 27º Con-
gresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO).

PLANEJAMENTO DOS 100 DIAS

35ª Plenária Ampliada do CAU/BR

21RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021

https://www.caubr.gov.br/nova-gestao-cau-br-apresenta-plano-de-acoes-para-os-primeiros-100-dias/


PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Visando o fortalecimento do nosso planejamento estratégico iniciado em 2013, reforçado com o planejamento dos 
primeiros 100 dias desta gestão, foram definidos os 5 desafios estratégicos para 2021/2023:

1. Aperfeiçoar a relação institucional e o atendimento do CAU aos arquitetos e urbanistas e à sociedade; 

2. Fomentar a qualidade na formação dos arquitetos e urbanistas; 

3. Incentivar a fiscalização como um vetor de melhoria do exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo; 

4. Incrementar as parcerias institucionais do CAU; 

5. Promover ações inclusivas para diminuição das desigualdades através da Arquitetura e do Urbanismo.

Em negrito, estão assinalados os desafios que esta gestão pretende deixar como “marcas”, com a implementação 
de projetos e atividades estruturantes, ou seja, realizações concretas, consistentes e que reflitam também no ima-
ginário da sociedade.

Em continuidade ao processo de planejamento estratégico da gestão, foram indicados pelas comissões e unidades 
administrativas do CAU/BR os projetos e atividades, iniciados ou a serem iniciados, que impactam nos desafios 
estratégicos e marcas.

No primeiro trimestre de 2022, serão definidos os projetos e atividades estruturantes da gestão e seu escopo, ou 
seja, todo o trabalho necessário para entregar os produtos, serviços e resultados inerentes a eles. Isso inclui as 
tarefas, prazos, responsáveis, recursos, riscos, indicadores de resultados e a análise de viabilidade dos projetos e 
atividades estruturantes.

Essas informações darão condição para a execução e monitoramento do conjunto de projetos e atividades e, por-
tanto, da concretização eficiente e eficaz dos desafios e marcas da gestão.
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MAPA ESTRATÉGICO x ALOCAÇÃO DE RECURSOS x 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

 Ética e transparência  Excelência organizacional  Comprometimento com a inovação  Unidade e integração 
 Democratização da informação e conhecimento  Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

VA
LO

RE
S

MISSÃO VISÃO
Promover a Arquitetura 
e Urbanismo para todos

Excelência Organizacional
Tornar a fiscalização um vetor
de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no relacionamento 

com os arquitetos e urbanistas
e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso 
de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes
do ensino de Arquitetura

e Urbanismo e sua formação 
continuada

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial

e na gestão urbana

Relações Institucionais

Desenvolver 
competências de 

dirigentes e 
colaboradores

Construir cultura 
organizacional 

adequada à estratégia

Relação com a Sociedade

FISCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 7.579.294,74 21,7% da RAL*7
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

ATENDIMENTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 8.751.377,89 25,1 % da RAL*6
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

COMUNICAÇÃO 

INVESTIMENTO PREVISTO

R$  5.091.369,62 14,6% da RAL*5
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

PATROCÍNIO

OBJETIVOS LOCAIS

CAPACITAÇÃO

ATHIS

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 100.000,00 0,3% da RAL*1
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 16.996.816,90 48,7% da RAL*10
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 252.022,39 1,0% da FP*1
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 1.000.000,00 2,9% da RAL*1
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

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

Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do território

Valorizar
a Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a 
sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar 
os processos e as ações

SO
CI

ED
AD

E
AL

AV
AN

CA
DO

RE
S

PR
OC

ES
SO

S 
IN

TE
RN

OS
PE

SS
OA

S 
E

IN
FR

AE
ST

RU
TU

RA

Assegurar a eficácia 
no relacionamento 
e comunicação com 

a sociedade

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura 

e Urbanismo

*RAL – Receita de Arrecadação Líquida.     ** FP – Folha de Pagamento. 

Objetivos Nacionais Objetivos Locais

Promover o exercício
ético e qualificado

da profissão

Ter sistemas de informações e infraestrutura 
que viabilizem a gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a sociedade
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CADEIA DE VALOR

MACROPROCESSOS GERENCIAIS:

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS:

MACROPROCESSOS DE SUPORTE:

MISSÃO:
Promover 
a Arquitetura 
e Urbanismo 
para Todos

VISÃO:
ARQUITETOS(AS)

E URBANISTAS

SOCIEDADE

Ser reconhecido 
como referência 

na defesa e 
fomento das 

boas práticas da 
Arquitetura e 
Urbanismo

Gestão da 
Governança 

Gestão 
Estratégica

Gestão da 
Comunicação

Orientação RegulamentaçãoJulgamento

Aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e UrbanismoFiscalização

Gestão de
Pessoas

Gestão do Orçamento,
Finanças e Contabilidade

Gestão das Atividades
Administrativas e Jurídicas

Gestão das Relações
Parlamentares e Institucionais

Gestão de
Tecnologia da Informação 
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO  
DA GESTÃO

Edifício Copan
 São Paulo, Brasil



RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

O planejamento busca, por meio da avaliação dos resultados obti-
dos 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 do exercício, que é parte integrante do seu Planeja-
mento Estratégico 2013-2023.

O Plano de Ação 2021 está estruturado em iniciativas estratégicas — pro-
jetos, projetos específicos e atividades — vinculadas aos objetivos estraté-
gicos priorizados, às orientações e destinações estratégicas de recursos 
em conformidade com as ações prioritárias estabelecidas pelo conselho, na 
forma das Diretrizes para Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 
CAU — Exercício 2021, aprovadas pelo Plenário do CAU/BR (DPOBR nº 0114-
01A/2021). As variações, frente às metas previstas, justificaram-se pelas ade-
quações realizadas pelo CAU/BR diante da pandemia da Covid-19 e visando 
um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas 
no alcance da missão e visão estratégica do conselho.

26RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021

https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0114-01a/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0114-01a/


PLENÁRIO 

O Plenário é responsável pelos atos destinados a regulamentar e executar a aplicação 
da Lei nº 12.378/2010, do Regimento Geral do CAU, das resoluções, das deliberações 
plenárias e dos demais atos normativos baixados pelas respectivas autarquias e os des-
tinados a resolver, nos limites das respectivas competências, os casos omissos, con-
forme Resolução nº 139, de 28 de abril de 2017 — Anexo II, art. 34.

Principais iniciativas:

1. Em virtude da Covid-19, as reuniões foram realizadas hora por videoconferência, hora 
de forma híbrida. Na primeira plenária, ocorreu a eleição da Presidência para o triênio 
2021-2023, a homologação do 1º e 2º vice-presidentes e a composição das comissões 
ordinárias e especiais para 2021. Foram realizadas 12 reuniões plenárias ordinárias e 
4 reuniões plenárias ampliadas, sendo todas em um turno do dia. As reuniões virtuais 
representaram uma redução de aproximadamente 45% dos custos previstos inicial-
mente para 2021.

2. As resoluções são atos administrativos, de caráter normativo, destinados a explicitar 
a legislação reguladora da profissão de Arquitetura e Urbanismo para sua correta apli-
cação e o disciplinamento dos casos omissos (Resolução nº 124, de 18 de novembro 
de 2016). Em 2021, houve a aprovação de 10 resoluções, dentre elas, alterações da 
Resolução CAU/BR nº 193/2020, que dispõe sobre anuidades, revisão, parcelamento e 
ressarcimento de valores devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Esta-
dos e do Distrito Federal (CAU/UF) e aprovações das Reprogramações Extraordinárias 
do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PR e do CAU/PB.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

2019 2020 2021

12

16

10

Quantidades de Resoluções 

Quantidades de Resoluções 
por Temas

Alterações da
vigência dos

prazos

Plano de Ação e
Orçamento

Alterações de
Resoluções

3

3

4

INVESTIMENTO 
REALIZADO:
R$ 364.666 
90,3 % do valor 
Reprogramado de 21

PRINCIPAIS
INICIATIVAS:
Reuniões
plenárias
ordinárias e 
ampliadas

OBJETIVO: 
Aprimorar
e inovar os 
processos
e as ações

Fonte: Portal da Transparência - CAU/BR
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

 

114
119

64

Quantidades de Deliberações
Plenárias

2019 2020 2021

Quantidades de Deliberações por Tema

Colegiados

Processo Ético-disciplinar

Recomposição de Plenário de CAU/UF

Comissões Temporárias

Resoluções e alterações

Processo de Fiscalização

Termo de Fomento/Acordos/Memorandos

Outros

Assuntos Organizacionais

Plano de Ação e Orçamento

8

7

4

5

12

3

8

4

7

6

3. As deliberações são atos administrativos de competência 
do CAU/BR e dos CAU/UF, de caráter normativo ou deci-
sório, podendo ser deliberação plenária, quando expedida 
pelo Plenário; e deliberação de comissão, quando expedida 
por comissões permanentes ou especiais. O CAU/BR efeti-
vou 64 deliberações plenárias, divididas em temas, dentre 

elas: julgamento de processo ético-disciplinar e de fisca-
lização em grau de recurso, aprovação e atualização de 
resoluções, autorização de assinatura de termo aditivo de 
acordo de cooperação, fomento e memorando de entendi-
mento, entre outros.

Fonte: Portal da Transparência - CAU/BR

FISCALIZAÇÃO 
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FISCALIZAÇÃO 

LIMITE PARCIAL ALCANÇADO

 2021: 
17,4% DA RAL 
% da Receita Arrecadação Líquida

INVESTIMENTO REALIZADO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

Tornar a 
Fiscalização 
um vetor de 
melhoria 
do exercício 
da Arquitetura 
e Urbanismo PRINCIPAIS INICIATIVAS 

 Atividades da Comissão de 
Exercício Profissional (CEP) do 
CAU/BR;
 Atividades da Coordenadoria 

de Geotecnologia;
 Criação da Comissão 

Temporária de Fiscalização 
do CAU/BR (CTF-CAU/BR); 
 Realização do 1º Encontro 

Temático sobre Fiscalização.

R$ 6.753.941,02 
89,9% DO PREVISTO
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Apresentação 

A Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR) tem a fina-
lidade de zelar pela orientação e regulamentação da fiscalização do exer-
cício da Arquitetura e do Urbanismo, conforme artigo 101 do Regimento 
Interno (Resolução nº 139/2017).

Principais resultados

 � Foram realizadas 21 reuniões, sendo 11 ordinárias, 5 extraordinárias e 
5 técnicas, com a edição de 57 deliberações de comissão, a elaboração 
de 2 (dois) projetos de resolução e de 3 (três) anteprojetos de resolução 
(em andamento), aprovação da proposta de criação da Comissão Tem-
porária de Fiscalização (CTF), proposta de capacitação jurídica dos 
conselheiros, recebimento de 23 processos em grau de recurso, sendo 
9 finalizados e julgados pelo Plenário, atendimento a aproximada-
mente, 80 demandas originárias de conselheiros, comissões, CAU/UF, 
RIA, Ouvidoria, CSC, AIP e Presidência;

 � Foi realizado o ”1º Encontro temático sobre fiscalização” com os 
CAU/UF em 16 de novembro de 2021, sendo o primeiro de uma série 
de diálogos institucionais para implementar o Plano Nacional de Fis-
calização em todo o Brasil. Esse planejamento está sendo discutido 
pela Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR e vai orientar 
os CAU/UF na aplicação das novas regras previstas pela Resolução 
CAU/BR nº 198 em 2022.

Normatização

 � Resolução nº 210/2021, que revisou a Resolução nº 51/2013 
sobre atribuições e atividades de Arquitetura e Urbanismo;

 � Projeto de resolução para regulamentação do RRT Provisório;

 � 3 anteprojetos de resoluções iniciados sobre:

 - Regulamentação do modelo de formulário de RRT (cumpri-
mento da Resolução nº 91/2014); 

 - Revisão e aperfeiçoamento da Resolução nº 21/2012, 
sobre atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo; 

 - Revisão e aperfeiçoamento das resoluções que dispõem 
sobre registros de pessoas jurídicas (PJ) no CAU.

CAU
FORAM ELABORADAS: 57  DELIBERAÇÕES

1º Encontro Temático sobre Fiscalização Fonte: Site - CAU/BR
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Apresentação 

A criação da Comissão Temporária de Fiscalização do CAU/BR (CTF-
-CAU/BR), em 2021, justificou-se a partir do contexto resultante da 
aprovação da nova resolução de fiscalização, a Resolução CAU/BR nº 
198/2020, e a consequente necessidade de revisão do Manual de Fisca-
lização e elaboração do Plano Nacional de Fiscalização.

A proposta de criação partiu da Comissão de Exercício Profissional 
do CAU/BR, constante em sua Deliberação CEP-CAU/BR nº 004/2021, 
que também aprovou o plano de trabalho da comissão, com justifica-
tiva da sua criação, competências, calendário de atividades e dotação 
orçamentária.

A proposta da CEP-CAU/BR foi aprovada pelo Plenário do CAU/BR em 
30 de abril de 2021, por meio da DPOBR nº 0111-06/2021, estabele-
cendo que o funcionamento da comissão se daria de 4 de maio de 2021 
a 31 de outubro de 2021, sendo posteriormente prorrogada até 18 de 
maio de 2022 por meio da DPOBR nº 0118-09/2021.

Principais resultados

A metodologia de trabalho da comissão consistiu em uma dinâmica de 
trabalhos internos, previstos para acontecerem nas reuniões.

Ao todo foram realizadas 12 reuniões ordinárias, sendo 10 de forma 
on-line e 2 (duas) presenciais na sede do CAU/BR. 

Além disso a CTF-CAU/BR participou do 1º Encontro Temático de Fis-
calização, realizado pela CEP-CAU/BR, em 16 de novembro de 2021.

Os trabalhos da comissão iniciaram-se a partir de solicitação aos 
CAU/UF, de envio das versões atualizadas dos seus planos estaduais 
e manuais de fiscalização, bem como demais documentos e boas prá-
ticas referentes à fiscalização do exercício da profissão de Arquitetura 
e Urbanismo em seus respectivos estados.

Ao todo, foram recebidos materiais de 17 (dezessete) CAU/UF, que 
subsidiaram a análise e discussão do Plano Nacional de Fiscalização 
e a revisão dos indicadores de fiscalização.

Foi iniciativa da CTF a proposta de criação de grupo de trabalho com 
a participação de funcionários dos CAU/UF a fim de contribuir e ace-
lerar a criação do escopo de funções que irá subsidiar o processo 
licitatório e contratação para implantação na Resolução CAU/BR 
nº 198/2020 no SICCAU. Tal proposta foi acatada pela CEP-CAU/BR, 
o que resultou na Portaria Presidencial n° 375, de 24 de setembro de 
2021, que criou o grupo de trabalho para o estudo sobre o impactos 
e implantações da Resolução n° 198/2020.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: CTF-CAU/BR
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Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO) 

O IGEO é o principal sistema de geotecnologia do CAU. Ele possibilita a 
consulta e visualização das informações operacionais do conselho por 
meio de dados geolocalizados, mapas, gráficos, tabelas e indicadores 
por qualquer cidadão, mediante acesso ao seu ambiente público.

Como funcionalidades corporativas, é possível produzir relatórios de fis-
calização realizadas in loco por meio dos aplicativos para dispositivos 
móveis, integrados à plataforma IGEO para coleta de dados, sendo uma 
solução de uso para as equipes em campo atuarem na fiscalização, per-
mitindo aos usuários a criação e atualização de dados vetoriais. Além 
de permitir o planejamento da fiscalização, o sistema dá suporte ao pro-
cesso decisório, com relatórios gerenciais, informações no espaço geo-
gráfico com quantificações de RRTs, denúncias e outras informações 
pertinentes a fiscalização.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

APLICATIVOS  
DE COLETA
Os aplicativos para coleta de dados em campo, Collector e 
Workforce, objetivam maior agilidade e usabilidade. O grande 
avanço/evolução na adoção dos novos aplicativos foi com rela-
ção à qualidade da aplicação, que dispôs de uma ferramenta 
mais estável, dinâmica, intuitiva e de simples utilização. 

Em 2021, foram realizadas manutenções necessárias para o 
melhor funcionamento dos aplicativos. 

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA

Definição das Informações

Busca de Alternativas Planejamento

Avaliação

Indicadores
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12.820
ACESSOS À PÁGINA INICIAL

3.422
ACESSOS A MAPAS

5.381
ACESSOS A DASHBOARDS

98.865
ACESSOS A CAMADAS 

DE DADOS GEOGRÁFICOS

6.679
ACESSOS A

CONTEÚDOS PÚBLICOS

198 CONTEÚDOS 
ACESSADOS 407 USUÁRIOS 

ATIVOS

792 ACESSOS A 
TUTURIAIS 429 ACESSOS A 

CONVÊNIOS

Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO)

A ação fiscalizatória exercida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) 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 seus dados cadastrais, associando-os às feições espaciais e com-
pondo a base de dados geográficos do IGEO.

Em 2021, a principal ação da Coordenadoria do Sistema de Inteligênica 
Geográfica foi o lançamento do novo sistema IGEO, uma interface com-
pletamente nova e remodelada, mais eficiente e otimizada, composta 
pelo que há de mais avançado e moderno no mercado em termos de 
sistema corporativo de informações geográficas. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Lançamento de nova plataforma de inteligência 
geográfica (ArcGIS Enterprise)

Utilizando-se da solução em sistemas de informação geográfica (SIG) 
da família de softwares Esri, foi disponibilizado aos CAU/UF, arquitetos 
e urbanistas e sociedade o que há de mais moderno e eficiente em 
termos de sistemas SIG corporativos no mundo, o ArcGIS Enterprise. 
Tal plataforma contempla conteúdos públicos de acesso aos usuários 
em geral e conteúdos corporativos, mediante credenciais de acesso 
privado. O Sistema de Inteligência Geográfica do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo pode ser acessado por meio do link novoigeo.caubr.
gov.br.

A Coordenadoria do Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO) apre-
sentou os seguintes resultados no ano de 2021:

Fonte: Igeo (CSC-CAU/BR)
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APLICATIVOS DE COLETA

Os aplicativos para coleta de dados em campo, Collector e 
Workforce, objetivam maior agilidade e usabilidade. O grande 
avanço/evolução na adoção dos novos aplicativos foi com 
relação à qualidade da aplicação, que dispôs de uma ferra-
menta mais estável, dinâmica, intuitiva e de simples utilização. 

Em 2021, houve a utilização, por parte das equipes de fiscali-
zação dos CAU/UF, de tais aplicativos em versões para dispo-
sitivos móveis, com o intuito de preenchimento de formulário 
digital e automatizado (in loco) dos relatórios de fiscalização, 
mediante integração com o sistema SICCAU.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Número de Coletas Fiscalização

5   ̶ 52
53   ̶ 208
209   ̶ 246
247   ̶ 760
761   ̶ 1.650

1.650
MATO GROSSO

246
AMAPÁ

230
CEARÁ

5
PIAUÍ

52
PARAÍBA

562
PERNAMBUCO

208
SÃO PAULO

757

RIO GRANDE 
DO SUL

760

RIO GRANDE 
DO NORTE

EM
RELAÇÃO
A 2020

4.470
COLETAS DE

FISCALIZAÇÃO
POR APP

9
CONSELHOS
ESTADUAIS 
USUÁRIOS

+13%

Fonte: Igeo (CSC-CAU/BR)
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FIM DO USO DO PAPEL E PRANCHETA

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 ao lado demonstra o comparativo das quantidades de utilização da 
ferramenta nos 3 últimos anos. Observa-se uma queda de 89% em 2020 (430) 
comparado com 2019 (3.818), em decorrência das restrições de mobilidade 
causada pela pandemia de Covid-19. A utilização do aplicativo para registros 
dos “rascunhos” foi reduzida consideravelmente devido ao fato de que as fis-
calizações in loco, desde o início da pandemia, na sua maioria, foram suspen-
sas para manter a segurança dos empregados públicos dos CAU/UF. 

A partir de 2021, com a adoção dos novos aplicativos para coleta de dados, 
somados ao retorno paulatino das operações de fiscalização in loco por parte 
de alguns CAU/UF, houve uma forte retomada na quantidade de rascunhos de 
relatório de fiscalização coletados (4.509), totalizando um aumento de 949% 
em relação a 2020.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

 

3.818

430

4.509

2019 2020 2021

Quantidades de Rascunhos dos 
Relatórios de Fiscalização por meio 
dos Aplicativos de Coleta

Fonte: Igeo (CSC-CAU/BR)
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Os relatórios de fiscalização, extraídos do SICCAU, indicam o desem-
penho efetivo dos CAU/UF na fiscalização. No ano de 2021, foram emi-
tidos 24.040 relatórios (gráfico abaixo), representando um aumento de 
27,4% frente ao realizado em 2020 (18.869), ano em que apresentou 
uma queda de 2,2% quando comparado com a quantidade realizada 
em 2019 (19.303). O mapa ao lado demonstra a quantidade de relató-
rios de fiscalização por unidade da federação.

Ressalta-se que a utilização e adesão ao aplicativo ainda é muito 
baixa pela equipe de fiscalização se comparado à quantidade de 
relatórios registrados no SICCAU. No entanto, espera-se que, após 
o encerramento integral das restrições estabelecidas em razão da 
pandemia, a utilização desta ferramenta tenda a crescer proporcio-
nalmente às quantidades de fiscalizações realizadas in loco.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Registros dos Relatórios de
Fiscalização no SICCAU   

39
AC

393
AP

1.500
PI

713
CE

923
RN

1.556
SC

608
RJ

579
ES

202
DF

486
SE

429
AL

1.507
PE291

PB

39   ̶ 290
291   ̶ 700
701   ̶ 1.150
1.151   ̶ 2.500
2.501   ̶ 4.000

446
AM

594
MS

525
GO

1.893
MG

169
BA919

TO

365
MA

160
RR

1.031
RO

1.141
SP

536
PR

2.521
RS

701
PA

3.813
MT

19.303 18.869

24.040

2019 2020 2021

Quantidades 
de Relatórios
de Fiscalização 
(SICCAU)

Fonte: Igeo (CSC-CAU/BR)

Fonte: Igeo (CSC-CAU/BR)
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ÉTICA NO TRABALHO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover o exercício ético
e qualificado da profissão

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 INVESTIMENTO REALIZADO

  

 Atividades da Comissão de Ética 
e Disciplina (CED) do CAU/BR
 20º Seminário Regional da 

Comissão de Ética e Disciplina 
(CED) do CAU/BR
 Treinamento para os novos  

conselheiros da CED-CAU/BR

  

R$ 94.466,52 
51,3% DO PREVISTO

Índice de Eficiência 
na Conclusão de 
Processos Éticos

Eficiência no
Trâmite de 

Processos Éticos 

Índice de adesão 
aos treinamentos 

da CED

Índice de adesão aos  
Seminários (regionais 

e nacional) da CED 

REALIZADO 

META

60%
86%78,9%

REALIZADO 

META

100%
180 DIAS

REALIZADO 

META

180 DIAS
75%

REALIZADO 

META

100%
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Apresentação

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR (CED-CAU/BR) possui as 
competências de propor, apreciar e deliberar sobre: atos normativos de 
ética e disciplina; uniformização de ações voltadas à eficácia do funcio-
namento 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, cumprindo com a finalidade de 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, conforme o artigo 100 do Regimento 
Interno do CAU/BR (Resolução nº 139/2017).

Principais Resultados

Foram emitidas 35 deliberações de comissão, sendo 15 relacionadas à 
apreciação de processos ético-disciplinares.

Houve o atendimento a 35 protocolos SICCAU e a realização de 835 
verificações de processos éticos para fins de interrupção de registro de 
pessoa física ou jurídica.

A comissão empregou esforços na apreciação de matérias que tra-
tam da condução de processo ético-disciplinares. Como exemplos, é 
possível citar:

 � Orientação sobre o recebimento de processos ético-disciplinares 
em formato digital para apreciação e julgamento de recurso (Deli-
beração CED-CAU/BR nº 028/2021);

 � Entendimento sobre a obrigatoriedade de apresentação de decla-
rações de impedimento e suspeição de conselheiros em proces-
sos ético-disciplinares expressamente motivadas (Deliberação 
CED-CAU/BR nº 006/2021).

Normatização

A CED atuou diretamente Aprovação da Resolução nº 207/2021, que 
autoriza a flexibilização de prazos em processos ético-disciplinares 
durante o estado de pandemia de Covid-19.

No mesmo sentido, aprovou destaques ao projeto que altera a Resolu-
ção nº 143/2017 (Deliberação CED-CAU/BR nº 041/2020), que dispõe 
sobre as normas para condução de processos ético-disciplinares no 
âmbito dos CAU/UF e do CAU/BR, submetendo novamente o projeto à 
apreciação do Plenário do CAU/BR.
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Processos Deliberados
pela CED/BR

Processos Julgados pelo
Plenário do CAU/BR

Despachos de Distribuição 
de Processos

29

2018 2019 2020 2021

25

41

15

2021

12

2021

19

27

2018 2019 2020

19

46

28

2018 2019 2020

28

38

Processos 
Deliberados
pela CED/BR 
em 2021

Processos 
Julgados 
pelo Plenário 
do CAU/BR 
em 2021

Altera 
a decisão 
do CAU/UF

6

TOTAL
15

Mantém 
a decisão 
do CAU/UF

9
Altera 
a decisão 
do CAU/UF

5
Mantém 
a decisão 
do CAU/UF

7

TOTAL
12

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Informações fornecidas pela CED do CAU/BR.
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Principais eventos

Foram realizados: 

 � Treinamento da CED – Realizado em 21 de maio de 2021 no CAU/BR com 
a presença de 3 conselheiros integrantes da CED-CAU/BR, teve o intuito de 
capacitar os novos integrantes da comissão sobre os trâmites dos proces-
sos éticos. O material preparatório será aproveitado para a elaboração do 
“Manual do Novo Conselheiro da CED-CAU/BR” para a próxima gestão.

 � Reunião conjunta de coordenadores das Comissões de Ética e Disciplina – 
realizada em 3 de novembro de 2021 com a presença de 27 participantes, 
objetivou promover discussões sobre as perspectivas e avanços para funcio-
namento do sistema CED-CAU e da Agenda Institucional (2022/2023).

 � 20º Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina (CED) do CAU/BR 
– realizado nos dias 4 e 5 de novembro de 2021, de forma híbrida. Houve 
aproximadamente 40 participantes nesse evento — conselheiros do CAU/
BR e dos CAU/UF, que estiveram reunidos de forma presencial em Brasília 
e também remotamente de suas regiões, por meio de aplicativo de telecon-
ferência. O objetivo do seminário foi “estruturar o entendimento do CAU no 
âmbito dos processos ético-disciplinares, no que tange à atuação profissio-
nal por meio das mídias sociais: vendas de projetos, ofertas de serviços, 
divulgações de trabalhos, etc”, disse o coordenador da CED-CAU/BR, Fabri-
cio Lopes Santos (AM). 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: CAU/BR20º Seminário Regional da CED-CAU/BR 
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ATENDIMENTO

INVESTIMENTO
REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

R$  7.959.037,87
92,2% DO PREVISTO

 Ouvidoria
 Gestão da Coordenadoria 

da RIA
 Carteiras de Identidade 

Profissional
 Gestão da Coordenadoria 

Técnica do SICCAU

LIMITE ALCANÇADO

2021: 
20,5% DA RAL 
% da Receita Arrecadação Líquida

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a eficácia no atendimento e 
no relacionamento com os Arquitetos 

e Urbanistas e a Sociedade

Índice de 
atendimento

(%)

Índice de satisfação 
com a solução da 

demanda (%)

Índice de reclamações 
recebidas na Ouvidoria 

(%)

REALIZADO 

META 2021

80%
65%

REALIZADO 

META 2021

33%
51%83,3%

REALIZADO 

META 2021

95%
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https://www.reclameaqui.com.br/empresa/
cau-conselho-de-arquitetura-e-urbanismo/ 22
RECLAME AQUI

transparencia.caubr.gov.br/atendimento 50.390CHAT

atendimento@caubr.gov.br 3.656E-MAIL

caubr.gov.br/ouvidoria/ 1.222OUVIDORIA

transparencia.caubr.gov.br/esic/ 21e-SIC 

2020: 21,4% DA RAL 
2019: 23,5% DA RAL
2018: 21,3% DA RAL
% da Receita Arrecadação Líquida (RAL)

0800-883-0113 (ligações a partir de telefones fixos)

4007-2613 (segunda a sexta, das 9 às 19h)
56.955

TELEATENDIMENTO

servicos.caubr.gov.br
105.027

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO CAU (SICCAU)*

O CAU/BR é responsável pela gestão de 7 canais 
de atendimento não presenciais, que focam na 
qualidade dos serviços prestados aos profissio-
nais e à sociedade de forma ágil e assertiva.

Com o objetivo de melhoria e aprimoramento 
do atendimento, os resultados em 2021 foram 
expressivos para todo o país, ressaltando que 
a instituição preza por um atendimento huma-
nizado, eficaz e conveniente aos seus usuários, 
mantendo o foco nas situações profissionais 
mais corriqueiras e no suporte técnico à utili-
zação do Sistema de Informação e Comunica-
ção do CAU (SICCAU), da Central de Teleatendi-
mento Qualificado e de outros meios digitais.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

* A quantidade referente ao SICCAU refere-se arquitetos e urbanistas 
e empresas de Arquitetura e Urbanismo se comunicam com o CAU 
por meio de protocolos. Em 2021, tivemos um total de 105.027 
protocolos abertos para diferentes serviços, sendo 90.413 abertos por 
profissionais e 14.614 abertos em nome de empresas de Arquitetura e 
Urbanismo. 
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

OUVIDORIA
A Ouvidoria é um órgão legítimo de interlocução entre 
cidadão e o conselho que recebe reclamações, pedi-
dos de informação, solicitações, sugestões, elogios ou 
denúncias sobre os atendimentos e ações de responsa-
bilidade de seus conselheiros e empregados públicos.

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

Tipologias de Atendimentos Ouvidoria

514
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202203
141

191 199
141

8 153 3956 32

TOTAL
1.222
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Fluxo de Atendimento CAU

TAQ E
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1
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2 RIA3 OUVIDORIA4
OUVIDOR
GERAL

5

Fonte: Ouvidoria - CAU/BR

Fonte: Ouvidoria - CAU/BR Fonte: Ouvidoria - CAU/BR

A demanda é respondida seguindo o prazo da Controladoria-Geral da União (CGU), 
de 30 dias. Entretanto, procuramos seguir o prazo de até 10 dias úteis. Casos excep-
cionais são tratados conforme o prazo das comissões e Presidência ou conforme 
normativos vigentes da CGU, usados como referência pelo CAU/BR. 

No ano de 2021, foram recebidos 1.222 protocolos pelo Canal da Ouvidoria, conforme 
o gráfico “Protocolos recebidos”. 

Os relatórios com os dados quantitativos e qualitativos da Ouvidoria podem ser con-
sultados pelo link transparencia.caubr.gov.br/ouvidoria. 

As demandas são classificadas de acordo com as tipologias demonstradas no gráfico 
abaixo, contendo os comparativos do último ano.
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ATENDIMENTO
Reclame Aqui

A Ouvidoria do CAU, como instrumento que difunde a reputação 
dos órgãos, assumiu sua responsabilidade pelos atendimentos 
do “Reclame Aqui” desde 2018. No ano de 2021, foram atendidas 
19 solicitações através da plataforma, com 100% das demandas 
respondidas. O “Reclame Aqui – Serviços Públicos” é um canal 
privado independente disponível ao cidadão brasileiro e atua 
como um instrumento de comunicação com as instituições.

Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)

O e-SIC está disponível para atendimento ao público desde 10 de 
março de 2016. A ferramenta atende à Lei nº 12.527/2011, deno-
minada Lei de Acesso à Informação. Os procedimentos para o 
cumprimento da legislação são detalhados no âmbito do Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil pela Portaria Normativa 
CAU/BR nº 44/2016. O cidadão pode fazer pedidos — presenciais 
ou on-line — nos termos da Lei de Acesso à Informação, 24h/dia. 
Em 2021, foram atendidas 21 solicitações pela plataforma, com 
100% das demandas respondidas.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Rede Integrada de Atendimento (RIA)

Normatizada pela Deliberação DPABR nº 0014-01/2015, com o papel de con-
solidar, na estrutura nacional, os normativos, procedimentos e boas práticas 
de atendimento; desenvolver e atualizar a Carta de Serviços; consolidar os 
relatórios de gestão estratégica da informação; desenvolver manuais, tuto-
riais e treinamentos; orientar as estruturas locais na aplicação dos norma-
tivos; 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, os chamados de atendimentos de 3º nível e gestão administrativa 
do contrato do TAQ e do contrato de telefonia. Os principais resultados foram:

 � Manter um nível de satisfação no atendimento do TAQ superior a 90%, 
mesmo com o crescimento de 32% na quantidade total de atendimen-
tos (comparado a 2020) e com a redução da equipe de atendentes em 
virtude das medidas sanitárias necessárias para enfrentamento à pan-
demia de Covid-19. 

 � Manter uma taxa de conclusão dos atendimentos de 3º nível superior 
a 80%, mesmo com o aumento de 18% na quantidade de atendimentos 
encaminhados a este nível em comparação com o ano anterior.

 � Criar o Portal da RIA, um site interno voltado para os colaboradores dos 
CAU/UF e do CAU/BR, no qual está disponível para consulta todo o con-
teúdo elaborado pela unidade. Por meio desse portal e dos conteúdos 
elaborados é que orientamos as estruturas locais dos CAU/UF na apli-
cação dos normativos. Em 2021, foram 130 conteúdos elaborados e um 
total de 2.840 visitas e 12.953 visualizações de páginas.
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Rede Integrada de Atendimento (RIA)

 � Elaboração de 34 tutoriais, sendo 29 direciona-
dos aos profissionais e 5 aos CAU/UF. A maioria 
dos tutoriais foi feita para auxiliar os arquitetos 
e urbanistas no preenchimento de RRTs, já que 
essa parte do SICCAU foi toda reformulada.

 � Crescimento de 2,6% do total de visitas de 
janeiro a dezembro de 2021, comparado ao 
mesmo período de 2020, referente às divulga-
ções dos conteúdos aos profissionais por meio 
do “Manual da área de serviços”, disponível no 
SICCAU, conforme tabela abaixo.

 � Em 2021, foram realizados 110.910 atendi-
mentos pelo TAQ (teleatendimento, chat e 
e-mail), apresentando crescimento de 32% 

relativo a 2020, sendo que a principal ocorrên-
cia registrada referente a informação prestada 
foi sobre RRTs (36%), conforme gráficos deta-
lhados ao lado.

 � Desses atendimentos, 2.302 foram encaminha-
dos para tratamento de 3º nível pela equipe da 
RIA, representando um aumento de 18% em 
relação ao ano anterior. Destes, 1.113 atendi-
mentos — quase a metade — foram realizados 
somente no primeiro trimestre, visando orien-
tar os profissionais sobre as novas regras de 
anuidade que passaram a valer em janeiro. A 
taxa de conclusão dos atendimentos ficou em 
82%.

TIPO DE ACESSO 
em 2021 CONCEITO MÉDIA/

MÊS TOTAL

VISITAS Acesso que o 
usuário faz ao site 8.228 98.739

VISUALIZAÇÕES Quantidades de 
páginas acessadas 13.154 157.847

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR Fonte: RIA - CAU/BR
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Rede Integrada de Atendimento (RIA)

A satisfação no atendimento telefônico no ano de 2021 ficou em 
94%, um aumento de 1% em relação a 2020, sendo 84% de “muito 
satisfeitos” e 10% de “satisfeitos”.

Índice de Satisfação - CHAT
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2020
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93%
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10%

84%
94%

Índice de Satisfação – ATENDIMENTO TELEFÔNICO

MUITO SATISFEITOS SATISFEITOS E MUITO SATISFEITOSSATISFEITOS

Carta de Serviços

A Carta de Serviços ao Cidadão do CAU, lançada em fevereiro de 
2017, foi reeditada em 2019. A nova versão conta com 57 serviços, 
sendo 44 deles revisões de itens já existentes. Na publicação, dis-
ponível no endereço transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos, 
estão detalhadas as principais atividades oferecidas pelo conse-
lho ao profissional e à sociedade, incluindo as instruções e prazos 
para utilizá-los. Na carta, a sociedade tem acesso a informações 
detalhadas sobre os principais serviços oferecidos, os canais de 
comunicação e os padrões de atendimento do conselho, para que 
alcance a plenitude dos seus direitos e deveres em relação às ati-
vidades de Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja 
enquanto profissional, contratante ou cidadão interessado.

Com a alteração dos nossos principais normativos ao longo de 
2020, realizamos no primeiro semestre de 2021 a identificação 
dos serviços desatualizados da carta, e no segundo semestre foi 
instituído grupo de trabalho (Portaria Presidencial nº 373/2021) 
para atuar na revisão da Carta de Serviços. Até o final do ano, dos 
58 serviços existentes, o grupo já tinha revisado 23 deles, restando 
ainda 35 serviços pendentes de revisão e 3 novos serviços identifi-
cados a serem elaborados. A previsão de conclusão e publicação 
dos trabalhos é até o final do primeiro quadrimestre de 2022.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres373/
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SICCAU 
Carteiras de identidade profissional

O CAU/BR gerencia o contrato de prestação de serviços para emis-
são das carteiras profissionais e, durante o ano de 2021, viabilizou 
a emissão de 4.318 desses documentos. A média mensal de car-
teiras emitidas em 2020 foi de 510, em 2021 tivemos uma média 
mensal de 359 (uma queda de aproximadamente 29% em relação 
ao ano anterior). A emissão de carteiras profissionais ainda sofre 
os impactos da pandemia e do trabalho remoto em muitos estados, 
que trabalham apenas com a coleta agendada de dados.

12.375

6.131

2019 2020 2021

4.318

Carteiras emitidas

Sistema de Informação e Comunicação do CAU  
(SICCAU)

O SICCAU gerencia os serviços voltados aos arquitetos e urbanistas 
(anuidade, RRTs, certidões, registro de arquitetos e empresas de Arqui-
tetura) de forma automática e 100% online. Permite aplicar o mesmo 
padrão de serviços a todos os CAU/UF e conta com uma progres-
siva incorporação de novas funções e serviços. A Coordenadoria do 
SICCAU é responsável por promover evoluções e correções no SICCAU 
e em seus sistemas satélites, atender às solicitações dos CAU/UF por 
meio do Gerenciador de Demandas (GAD) e atualizar o mapa mental 
do SICCAU.

Os principais resultados alcançados foram:

 � Estabilização e melhoria da plataforma de RRT (Registro de Res-
ponsabilidade Técnica) a partir de melhorias pontuais solicita-
das pelos arquitetos e pelos estados a fim de sanar problemas e 
melhorar a usabilidade do sistema;

 � Criação de meios de tornar o acesso a visualização e impressão 
do RRT mais seguras por meio de codificação de dados que difi-
cultam o acesso indevido aos dados;

 � Envio, após a licitação de carteiras, dos periféricos a todas as 
regionais, treinamento do novo sistema de coleta para todas as 
regionais, implantação do software de coleta com a possibilidade 
de coleta off-line;

 � Melhoria do sistema de agendamento das carteiras para atender 
à necessidade de agendamento ocorrida com o trabalho remoto.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Informações fornecidas pela equipe 
da Coordenadoria do SICCAU do CAU/BR.

https://servicos.caubr.gov.br/
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SICCAU 
Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
(SICCAU)

Os principais resultados alcançados foram:

 � Financeiro – Implantação da novas normas de cobrança de anuidade, com possibi-
lidade de maiores descontos e mais facilidades de negociação.

 � Foram implantados métodos modernos de cobrança, como a emissão de boletos 
em massa pelo CAU/UF e implantação de pagamento do boleto via Pix.

 � Dívida Ativa – Adequação do módulo para tramitar todo o processo desde a aber-
tura até a execução da dívida e criação de livro totalmente no SICCAU indo até a 
quitação e arquivamento do processo.

Gerenciador Avançado de Demandas (GAD)

A Coordenadoria do SICCAU atendeu a uma média de 8.075 tickets do GAD durante 
o ano de 2021, uma média de 673 por mês. Isso representa um aumento de 47% em 
relação à média mensal de 2020, que era de 456 demandas.

O gráfico mostra uma relação entre as demandas abertas em relação aos módulos do 
SICCAU. É possível observar que 65% das demandas são relacionadas a RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica). Esse aumento se deve à implantação do novo módulo 
e também da implantação de novas regras estabelecidas pela Resolução CAU/BR nº 
184/2019, que causaram muitas dúvidas nos arquitetos e nos CAU/UF. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Financeiro
21%

Pessoa Física
2%

RRT
65%

Certidões
2%

Diversos
5%

Carteiras

TOTAL
8.075

5%

Demandas - SICCAU 
por Fila de Atendimento

Fonte: SICCAU - CAU/BR



SICCAU 
Das demandas abertas, apenas 8% permanecem 
aguardando uma correção ou melhoria do sis-
tema, sendo que 92% das demandas foram con-
cluídas.

A meta planejada para o atendimento no CSC 
(Centro de Serviços Compartilhados) é alta: 95%. 
Para todas as coordenadorias o resultado é de 
98,7%; enquanto o SICCAU atingiu 99,2%.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fábrica de software (FSW)

Para evolução e manutenção do sistema contamos com o serviço terceirizado de uma 
FSW. O foco no ano de 2021 foi implantar as novas resoluções, estabilizar o novo sis-
tema de RRT, implantar os métodos modernos de cobrança como Pix e cartão de crédito 
e a funcionalidade para permitir que os CAU/UF emitam as negociações dos arquitetos 
e empresas com as mesmas regras.

Para atendimento a estas metas, foram abertas 317 ordens de serviço (OS) junto à FSW, 
entre corretivas, garantidoras e evolutivas. O ano de 2021 começou com 184 ordens de 
serviço (OS) em andamento, totalizando 501 demandas. Permaneceram abertas 119 
demandas para conclusão em 2022.

O gráfico abaixo demonstra uma relação entre as OS abertas e encerradas mês a mês.
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COMISSÕES ELEITORAIS  
DO CAU/BR E CAU/UF
Conforme previsão normativa, após as eleições ordinárias do CAU, 
compete à Comissão Eleitoral Nacional do CAU/BR (CEN-CAU/BR) 
realizar ações de avaliação do processo eleitoral do conselho, bem 
como promover o seu aprimoramento. Para isso, a revisão do regu-
lamento eleitoral é procedimento de grande importância nas ativida-
des da comissão, que promoveu consulta aos CAU/UF, às entidades 
nacionais de Arquitetura e Urbanismo e aos conselheiros federais em 
busca de ampliar o debate e receber contribuições propositivas das 
mais diversas fontes. Como resposta a essa ação, houve análise de 
92 propostas, com 9 proponentes.

A comissão atua prioritariamente na revisão de dispositivos confli-
tantes entre os candidatos, e ainda dos que geram sobrecarga das 
assessorias das comissões eleitorais. Além das ações relacionadas 
ao processo eleitoral, a CEN-CAU/BR é o órgão responsável pela con-
dução do processo de recomposição de plenários de CAU/UF. Com 
esses focos, a comissão concluiu os processos de recomposição 
dos plenários dos CAU/MA, CAU/AC e do CAU/SE; apreciou casos de 
vacâncias em 8 CAU/UF; apreciou documentação para fins de diplo-

mação em caráter definitivo de conselheiros do CAU/SP; e ainda jul-
gou recursos de processos eleitorais de 2020 do CAU/SC e CAU/SP. 
As convocações para recomposição de plenários de CAU/UF são rea-
lizadas no site eleitoral do CAU. 

Em 2021, a comissão deliberou o anteprojeto de resolução que altera 
a Resolução nº 105/2015, que trata da composição e competências da 
CEN-CAU/BR; e o anteprojeto de resolução que altera o Regulamento 
Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR nº 179/2019.

As ações futuras serão focadas na avaliação e aprimoramento do 
processo eleitoral do CAU em todos os aspectos que o envolve, prio-
rizando a revisão do regulamento eleitoral. Para isso, as principais 
ações serão direcionadas na conclusão do projeto de resolução que 
promoverá alterações nas regras eleitorais a serem aplicadas no pro-
cesso eleitoral do CAU em 2023.

Frente aos resultados do processo eleitoral do CAU em 2020, cabe à 
CEN-CAU/BR propor o desenvolvimento de estratégias de mobiliza-
ção para a realização das eleições do CAU em 2023, com enfoque no 
aprimoramento das divulgações do processo eleitoral do conselho, 
mitigando situações indesejáveis observadas nos processos anterio-
res, como a baixa participação dos eleitores na votação.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://eleicoes.caubr.gov.br/
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/CEN-Deliberacao_05-2015.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/CEN-Deliberacao_05-2015.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/resolucao179.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/resolucao179.pdf


ENSINO E FORMAÇÃO

INVESTIMENTO REALIZADO

NÃO HOUVE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRINCIPAIS INICIATIVAS

Influenciar as diretrizes 
do ensino de Arquitetura 
e Urbanismo e sua 
formação continuada

 Atualização da normativa que rege 
a titulação em engenharia de 
segurança do trabalho no CAU;
 Atualizações das normativas sobre 

registro profissional no CAU;
 Contratação de serviços 

especializados para a elaboração de 
edital para a contratação de projeto 
de Banco de Dados Interativo;
 Atividades da comissão de Ensino 

e Formação (CEF);
 Estruturação do "Projeto Lelé". 
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Apresentação

A Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR) existe para cum-
prir 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, conforme artigo 99 
do Regimento Interno (Resolução nº 139/2017).

Principais Resultados

 � Foram elaboradas 63 deliberações de comissão, com destaque aos 
seguintes temas: cálculo de tempestividade dos protocolos de reco-
nhecimento de curso no Ministério da Educação (MEC) e cadastro de 
cursos de Arquitetura e Urbanismo no CAU; registro de profissionais 
diplomados no exterior; registro de egressos de curso de Arquitetura 
e Urbanismo na modalidade de ensino a distância; questões relacio-
nadas ao planejamento financeiro e plano de trabalho da comissão; 
titulações em Engenharia de Segurança do Trabalho; providências 
acerca dos registros provisórios vencidos no CAU; anotações de 
pós-graduações lato e stricto sensu nos registros dos arquitetos e 
urbanistas; certidão para fins de credenciamento de arquitetos e 
urbanistas perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra);

 � Contratação de serviços especializados com o objetivo de  ela-
borar o edital para a contratação de projeto de banco de dados 
interativo aprovado na Deliberação CEF-CAU/BR nº 055/2021;

 � Estruturação do I Seminário Nacional de Formação e Prática Pro-
fissional (CEF e coordenadores de curso), aprovado pela Delibe-
ração CEF-CAU/BR nº 056/2021;

 � Aprovação do escopo  para contratação de serviços especiali-
zados com o intuito de elaborar edital do “Projeto Lelé”. Esse 
projeto possui a  finalidade de mobilizar os estudantes de gradu-
ação em Arquitetura e Urbanismo para experiências de estágio, 
em especial nos municípios com acesso restrito a esses servi-
ços, a fim de integrá-los ao processo de desenvolvimento urbano 
nacional, aprovado na Deliberação CEF-CAU/BR nº 057/2021;

 � Assinatura de memorando de entendimento com a Associa-
ção Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo (ANPARQ) com o objetivo de promover a qualifica-
ção profissional dos arquitetos e urbanistas, com padrões inter-
nacionais, incentivar a troca de conhecimentos e desenvolver 
ações políticas; 

 � Em 20 de março de 2021, o coordenador realizou conversa infor-
mal em plataforma on-line com os coordenadores da Comissões 
de Ensino e Formação dos CAU/UF para estabelecer rotina de 
diálogo e implantar ações acerca dos temas tratados pela CEF;

 � Foi construída comunicação ágil e transparente com os CAU/UF 
para tratativas a respeito dos registros de egressos de cursos EaD;

 � Foi providenciada a substituição do conselheiro que conduz o 
acesso ao sistema e-MEC e foram realizadas ações voltadas ao 
estreitamento dos laços do CAU com o MEC;

 � Foi incluído no SICCAU o primeiro curso EaD a formar egressos 
em Arquitetura e Urbanismo para fins de registros profissionais.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://transparencia.caubr.gov.br/sumulascef/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0552021.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0562021.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0562021.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0572021.pdf
https://www.caubr.gov.br/ensino-e-formacao-cau-brasil-e-anparq-firmam-entendimento-para-acoes-conjuntas/
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Quantidade de cursos cadastrados

No ano de 2021, foram cadastrados no CAU 
22 novos cursos de Arquitetura e Urbanismo 
em todo Brasil, totalizando 242 cursos devida-
mente cadastrados no CAU até 31 de dezem-
bro de 2021, conforme tabela detalhada por 
unidade da federação ao lado.

Normatização
 � A CEF abriu processo específico para 

tratar das atualizações das normativas 
sobre registro profissional no CAU, dando 
ênfase às implicações atinentes aos pro-
cessos legais e rotinas de registro e, tam-
bém, de concessão de atribuições profis-
sionais, conforme a Lei nº 12.378/2010;

 � A CEF abriu processo específico para tra-
tar da atualização da normativa que rege 
a titulação em Engenharia de Segurança 
do Trabalho no CAU.

Participação em diversos eventos 

Visando a aproximação com o segmento estu-
dantil, a CEF participou de diversas atividades 
e realizou ações relacionadas a suas compe-

tências, tais como:

 � Convidou os cursos de Arquitetura e Urba-
nismo cadastrados no CAU para exposi-
ção de projetos acadêmicos no hotsite 
do CAU/BR no 27º Congresso Mundial de 
Arquitetos — UIA 2021 RIO;

 � Participou do Congresso UIA-Rio 2021;

 � Realizou trabalhos conjuntos com a 
Comissão Especial de Política Profissio-
nal (CPP), especialmente na divulgação 
do documentário “Habitação social: uma 
questão de saúde pública“;

 � Encaminhou tratativas sobre o Acordo 
Quadro da CIAM-Mercosul para facilita-
ção dos registros temporários, que está 
sendo acompanhado pela Comissão de 
Relações Institucionais;

 � Representou o CAU na reunião do Canberra 
Accord on Architectural Education: Recog-
nition of substantial equivalence between 
accreditation/validation systems in archi-
tectural education, em 24 e 25 de junho;

 � Designou membro para composição da 
Comissão Julgadora do Concurso 01/2020 
do CAU/BR, o programa CAU Educa.

UF
Cursos 

cadastrados 
em 2021

Cursos cadas-
trados até 

31/12/2021

AC 0 2

 AL 0 3

 AP 0 2

 AM 0 1

 BA 0 7

 CE 0 3

 DF 0 7

 ES 2 4

 GO 0 2

 MA 0 0

 MT 0 3

 MS 0 2

 MG 1 20

 PA 1 5

 PB 0 3

 PR 1 15

 PE 0 1

 PI 0 0

 RJ 4 15

 RN 0 4

 RS 5 34

 RO 0 6

 RR 1 1

 SC 2 28

 SP 5 70

 SE 0 2

 TO 0 2

TOTAL 22 242

Fonte: CEF-CAU/BR



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INVESTIMENTO REALIZADOOBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 1.000.000,00
100% DE EXECUÇÃO

Fomentar o acesso da Sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

PRINCIPAIS
INICIATIVAS

 Campanha Mais 
Arquitetos;
 Lançamento do novo 

hotsite da campanha 
Mais Arquitetos;
 Edital de chamamento 

Público Nº 5.

LIMITE ALCANÇADO

2021: 
2,6% DA RAL 
% da Receita Arrecadação Líquida
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Apresentação

O CAU/BR, 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 assis-
tência técnica pública e gratuita de arquitetos e urbanistas e engenhei-
ros para o projeto e a construção de habitação de interesse social. São 
editais de apoio, capacitações, palestras e publicações para sensibili-
zar a sociedade brasileira quanto à importância do trabalho de arquite-
tos e urbanistas para a sociedade.

Principais iniciativas

Campanha “Mais arquitetos”

O CAU Brasil lançou em 26 de abril a campanha “Mais arquitetos”, com 
foco na Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
(ATHIS), com serviços prestados por arquitetos e urbanistas remune-
rados em programas públicos específicos. Foi promovida uma ampla 
mobilização popular por meio da internet e das redes sociais. Mais 
de 8 milhões de pessoas foram impactadas pelos conteúdos produ-
zidos por intermédio da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM). 
A campanha trouxe diversas inovações para a comunicação do CAU/
BR com a população brasileira. Com foco na população com renda até 
três salários mínimos e em gestores públicos municipais, o conselho 
lançou mão de diversas estratégias que, combinadas, nos permitiram 
alcançar um grande número de pessoas, dentro de um segmento espe-
cífico da população selecionado como público-alvo. 

Para divulgar a mensagem de “Mais arquitetos”, foram desenvolvidas 
as seguintes ações:

 � Contratação de influenciadores digitais que cumpriram a função de 
levar a mensagem sobre ATHIS ao público-alvo específico: foram 
escolhidos blogueiros de grande audiência e tidos como referência 
na sua área de atuação, como Paulo Vieira (740 mil seguidores), 
Nath Finanças (300 mil Seguidores), Faxina Boa (300 mil seguido-
res), Blogueira de Baixa Renda (200 mil seguidores) e Rene Silva 
(120 mil seguidores);

 � Transmissão de oito lives no Instagram e Facebook juntando con-
selheiros do CAU/BR, arquitetos e urbanistas que trabalham com 
ATHIS, influenciadores digitais da campanha e profissionais de 
saúde;

 � Produção e publicação do hotsite Portal ATHIS, reunindo o Mapa 
da ATHIS e informações sobre a Lei nº 11.888/2008 para diferen-
tes públicos;

 � Publicação de artigo da presidente Nadia Somekh no portal do jor-
nal Estadão, com o título “Mais arquitetos na saúde das moradias”;

 � Série de 16 posts (“pílulas”) veiculados nos canais Instagram e 
Facebook, com impulsionamento segmentado para famílias de 
baixa renda e gestores públicos; 

 � Produção de seis vídeos com ações de ATHIS realizadas pelos 
CAU/UF, com impulsionamento segmentado para famílias de baixa 
renda e gestores públicos; 

 � Distribuição de boletins em áudio para mais de 2.000 emissoras de 
rádio em todo o país;

 � Produção do ”Vídeo-manifesto pela defesa ATHIS como política de 
Estado”, lançado no UIA2021RIO.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/campanha-mais-arquitetos-cau-brasil-promove-direito-de-todos-a-moradia-digna
http://www.caubr.gov.br/moradiadigna
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/mais-arquitetos-na-saude-das-moradias/
https://youtu.be/wBVThNIs__A
https://youtu.be/wBVThNIs__A
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Lives “Moradia digna é uma questão de saúde pública” 

 � A série de lives pretendeu aproximar o debate do direito à moradia dos 
arquitetos e urbanistas, gestores públicos e moradores de comunidades 
que necessitam de melhorias em suas habitações. 

 � Seis diálogos foram transmitidos ao vivo pelas plataformas digitais e 
redes sociais do CAU/BR. A primeira temporada da série foi ao ar em 
junho e reuniu arquitetos e arquitetas com experiência na atuação com 
assistência técnica para habitação de interesse social (ATHIS) e influen-
ciadores digitais que criam conteúdo dirigido à população de baixa renda 
nas redes sociais. As lives estão disponíveis no link Moradia digna é uma 
questão de saúde pública.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: CAU/BR

Fonte: CAU/BR

https://caubr.gov.br/maisarquitetos/?page_id=202
https://caubr.gov.br/maisarquitetos/?page_id=202
https://caubr.gov.br/maisarquitetos/?page_id=202
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Guias oferecem informações de interesse específico  
dos públicos interessados na assistência técnica  
em habitação de interesse social

Em virtude do déficit habitacional no Brasil, é necessário o esforço de diferentes 
frentes para enfrentar o problema. Assim, a campanha “Mais arquitetos”, promovida 
pelo CAU/BR, publicou kits de informações específicas para cada público envolvido 
na missão de oferecer o serviço legal de assistência técnica para habitação de inte-
resse social.

Foram desenvolvidos guias digitais para três públicos diferentes, a seguir:

 � População de baixa renda: possui linguagem simples, explica quais direitos são 
garantidos pela Lei da ATHIS (Lei nº 11.888/2008), informando que a assistên-
cia técnica gratuita é um dever do Estado para quem possui renda até 3 salá-
rios mínimos. Orienta ainda sobre a participação multiprofissional nos serviços, 
esclarecendo o papel do arquiteto e urbanista e a importância do projeto arqui-
tetônico;

 � Arquitetos e urbanistas: contém esclarecimentos sobre as funções que reque-
rem a sua expertise nestes projetos, seja atuando em instituições públicas, uni-
versidades, organizações não governamentais, escritórios, cooperativas, asso-
ciações ou de forma autônoma, como profissional liberal;

 � Poder público: procura envolver tanto quem atua no Legislativo, Executivo, Judi-
ciário e nas defensórias públicas. Há, no guia, explicações sobre o seu papel na 
garantia legal do acesso à moradia. Para respaldar políticas de ATHIS, o mate-
rial também oferece conteúdos digitais produzidos pelos CAU/UF. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/athis-kits-digitais-explicam-como-populacao-arquitetos-e-poder-publico-podem-atuar/)
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Kit_ATHIS_Populacao_junho-2021.pdf
https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Kit_-ATHIS-_Profissionais_-junho-2021-1.pdf
https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Kit_ATHIS_Poder-Pu%CC%81blico_junho-2021-1.pdf
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Emendas Athis

Após reivindicação do CAU/BR, ao menos duas emendas parlamentares à Lei Orça-
mentária Anual (LOA) fazem menção direta a medidas para assegurar o direito à 
habitação de interesse social.

Em outubro de 2021, a presidente do CAU/BR, Nadia Somekh, buscou pessoalmente 
o apoio de senadores e deputados federais para a apresentação de emendas ao 
Orçamento da União destinadas à moradia digna. Acompanhada da presidente 
da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA), Eleonora Mascia, Nadia 
Somekh foi recebida pelo deputado Joseildo Ramos (PT-BA), que integra a Comissão 
de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Câmara. O parlamentar conseguiu aprovar, 
junto à CDU, emenda orçamentária no valor de R$ 700 milhões para ações de apoio à 
urbanização de assentamentos precários por meio do Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social. 

Edital nº 05: Apoio institucional a projetos de ATHIS:

Foi lançado um edital de chamamento público para realização de projetos de ATHIS, 
com disponibilização orçamentária de R$ 1.000.000,00, contemplando todas as 
regiões do país. 

Foram classificados 1 projeto da região Norte, 3 projetos da região Nordeste, 2 pro-
jetos da região Centro-Oeste, 2 projetos da região Sul e 1 da região Sudeste, totali-
zando 9 projetos contemplados. Os projetos estarão em execução ao longo do ano 
de 2022. 

São projetos com movimentos sociais, prefeituras e populações de baixa renda, 
todos com o propósito de apresentar experiências práticas e pragmáticas em torno 
das políticas públicas orientadas para a moradia digna, regularização fundiária, 
ATHIS e direito à cidade.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/00_EDITAL-05-2021-Patrocinio-ATHIS-EMENDA-1.pdf
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COLEGIADO DAS ENTIDADES NACIONAIS DE ARQUITETOS 
E URBANISTAS DO CAU/BR (CEAU–CAU/BR)

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INVESTIMENTO REALIZADO

NÃO HOUVE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIAAprimorar e inovar os 

processos e as ações.
Estimular o conhecimento, 
o uso de processos criativos 
e a difusão das melhores 
práticas em Arquitetura e 
Urbanismo.

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Assessoria técnica e 
manifestações sobre diversos 
projetos de lei e normativos 
do executivo.
 Organização e participação 

no Congresso UIA2021RIO.
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O CEAU-CAU/BR é um órgão permanente, de natureza consultiva, que tem 
como atribuição tratar das questões do ensino e formação e do exercício 
profissional e atuar em estreita parceria com as entidades profissionais 
de Arquitetura e Urbanismo. Entre suas principais atuações, destacamos:

Nova Lei de Licitações

Diante da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 
nº 14.133/2021), sancionada no dia 1º de abril, o CAU manifestou-se 
com críticas sobre a norma, por entender que o texto libera o uso geral 
de regime de contratação de obra sem projeto. O CAU e todas as enti-
dades que compõem o CEAU (Colegiado das Entidades Nacionais de 
Arquitetos e Urbanistas) defenderam, desde o início do debate da nova 
lei, a exigência do projeto completo (básico mais executivo) antes da 
licitação. 

Projeto de lei propõe enquadramento do arquiteto como 
microempreendedor individual

O CAU/BR apoia o Projeto de Lei Complementar nº 55/2021, que, se 
aprovado, permitirá aos arquitetos e urbanistas autônomos optarem pelo 
enquadramento como MEI (microempreendedores individuais) para fins 
de recolhimento dos impostos e contribuições pelo Simples Nacional. 
Há o entendimento que trata-se de um antigo anseio dos profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo. O Conselho sugere que os profissionais manifes-
tem-se pelas redes sociais no mesmo sentindo, solicitando ao presidente 
da Câmara dos Deputados a discussão da matéria em plenário.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Extinção do salário mínimo profissional 

O CAU/BR lançou uma ampla campanha de mobilização de arqui-
tetos e urbanistas contra a tentativa de extinção do salário mínimo 
profissional, em discussão sobre a Medida Provisória nº 1.040/2021, 
revogando a Lei nº 4.950-A/1966, que estabelece a remuneração 
mínima para profissionais diplomados de diversas categorias, entre 
elas a de arquitetos e urbanistas. A campanha foi divulgada no site e 
nas redes sociais através de um manifesto unificado dos conselhos 
de fiscalização envolvidos. 

A norma, que dispõe sobre a remuneração de profissionais diploma-
dos em Arquitetura e Urbanismo e de outras categorias, foi preser-
vada pelo Senado em agosto graças à movimentação do CAU/BR e 
demais conselhos das profissões envolvidas.

Fonte:  
Senado Federal

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://caubr.gov.br/projeto-de-lei-propoe-enquadramento-do-arquiteto-como-microempreendedor-individual/
https://caubr.gov.br/projeto-de-lei-propoe-enquadramento-do-arquiteto-como-microempreendedor-individual/
https://www.caubr.gov.br/conheca-as-acoes-do-cau-em-defesa-do-salario-minimo-profissional/
https://www.printfriendly.com/p/g/wjS7uv
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Educação a Distância (EAD)

O campo da Arquitetura e Urbanismo se relaciona diretamente 
com a preservação da vida e bem-estar das pessoas, a segu-
rança e integridade do seu patrimônio material e imaterial e a 
preservação do meio ambiente. Possui, portanto, impactos dire-
tos sobre a saúde e o bem estar do indivíduo e da coletividade.

Cursos de educação a distância são objeto de intensa discus-
são que envolve a qualidade da formação dos profissionais em 
Arquitetura e Urbanismo. Não se trata de abominar o valor das 
novas tecnologias, mas o ensino a distância é a própria negação 
da essência da Arquitetura e do Urbanismo, esferas ligadas à 
territorialidade e à paisagem, o que exige aulas de ateliê dire-
tamente vinculadas ao exercício do desenho conjunto com os 
professores, pois trata-se de um curso complexo, que envolve 
técnica e criatividade, além de um senso crítico apurado.

O Projeto de Lei nº 1.171/2019 foi aprovado, na forma do subs-
titutivo do relator, na Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) da Câmara dos Deputados. O relator acatou a pondera-
ção do CAU/BR sobre a determinação de se recusar a conces-
são do registro profissional aos egressos de cursos de gradua-
ção de Arquitetura e Urbanismo a distância, e, por conseguinte, 
incluiu no texto do substitutivo do projeto a previsão de vedar o 
EAD nos cursos de graduação na área de saúde, das engenha-
rias e de Arquitetura e Urbanismo.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

VIII Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo

Nos dias 26 e 27 de outubro de 2021, o CAU/BR promoveu a oitava 
edição do Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. Além da 
Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, as 
entidades que compõem o CEAU (CAU/BR, IAB, FNA, ABEA, AsBEA, 
ABAP e FeNEA) foram correalizadoras do evento. O tema escolhido foi 
“As transformações no mundo do trabalho”.

O seminário on-line teve debates com arquitetos e urbanistas, senado-
res, deputados federais e pesquisadores sobre as transformações no 
mundo do trabalho, questões técnicas referentes ao campo da Arquite-
tura e do Urbanismo, e como elas afetam a produção de leis que deter-
minam o planejamento e o futuro das cidades brasileiras. 

As discussões abordaram a conjuntura pós-pandemia, possibilida-
des para arquitetos e urbanistas como agentes produtores do espaço 
urbano e as mudanças trazidas pelas reformas trabalhista, tributária e 
administrativa.

https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2300207
https://www.youtube.com/watch?v=mNkcxEeszrc
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 457.800,00
82,2% DO PREVISTO

  Estimular o conhecimento, o 
uso de processos criativos e a 
difusão das melhores práticas 
em Arquitetura e Urbanismo

 Espaço CAU no UIA2021RIO;
 Representação Institucional do 

CAU/BR;
 Atuação da Assessoria Institucional 

Parlamentar (AIP);
 8 apoios institucionais para 

divulgação de eventos, Seminários, 
capacitações e concursos de projetos 
para arquitetos e urbanistas;
 Termo de Cooperação (Graphisoft);
 Edital nº 06/2021 – Patrocínio 

Cultural

Participação do CAU na 
elaboração de leis que 
impactem o exercício 

profissional da 
Arquitetura e Urbanismo 

Índice de 
crescimento de 

parcerias 
institucionais 

firmadas pela AIP 

Índice de adesão 
dos parlamentares 

às propostas 
legislativas do 

CAU/BR 

Índice de crescimento 
das audiências com 

autoridades e 
instituições agendadas 

pela AIP-CAU/BR 

Índice de
crescimento ano/ano 

das proposições 
legislativas 

acompanhadas pela AIP 

REALIZADO 

META

6%
25%

REALIZADO 

META

90%
100%

REALIZADO 

META

10%
75%

REALIZADO 

META

6%
65%

REALIZADO 

META

10%
20%
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XXVII Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO

O CAU/BR, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
n° 1/2015, firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), apoiou as 
ações necessárias para a realização do UIA2021RIO, o 27º Congresso Mun-
dial de Arquitetos, de acordo com o detalhamento no plano de trabalho.

O UIA2021RIO teve o propósito de ser um evento transformador para os arqui-
tetos e urbanistas, induzindo mudanças de rumo na profissão, novos com-
promissos por um mundo melhor, atenção ao ambiente, ao clima e à redução 
das desigualdades intraurbanas. O evento contou com arquitetos de todos 
os continentes, dos mais consagrados aos novos expoentes pensadores do 
ambiente urbano, pesquisadores, universitários, construtores, movimentos 
sociais, instituições acadêmicas, autoridades políticas, entre outros. Foram 
39 mil participantes brasileiros, além da grande participação dos arquitetos 
da Ásia e da África, com 11 mil e 5 mil participantes, respectivamente. Da 
Europa, América do Norte e Oceania, inscreveram-se mais de 10 mil arquite-
tos, conforme publicado pelo CAU/BR em 27 de julho de 2021.

Conforme o Relatório de Contrapartidas XXVII do Congresso Mundial de 
Arquitetos UIA2021RIO, o evento é promovido pela União Internacional de 
Arquitetos desde 1948. A 27ª edição do UIA2021RIO foi programada inicial-
mente para ser presencial no Rio de Janeiro em 2020, mas devido à pande-
mia de Covid-19 foi totalmente transformada em digital, tornando-se o maior 
encontro mundial de Arquitetura e Urbanismo da história, envolvendo mais de 
88 mil participantes de 188 países, conforme tabela.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: CAU/BR Eventos Virtuais

Fonte: UIA2021RIO

CONNECTIONS REGISTRATIONS

Region Countries Free Week Exclusive Total

Brazil 1 32.473 6.475 38.948

Europe 48 2.142 268 2.410

Africa 54 5.112 142 5.254

Asia 40 11.009 319 11.328

North America 23 8.249 143 8.392

South America 11 22.090 119 22.209

Oceania 11 122 14 136

TOTAL GERAL 188 81.197 7.480 88.677

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/acordo-caubr-iabdn.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/acordo-caubr-iabdn.pdf
https://caubr.gov.br/com-88-000-participantes-uia2021rio-foi-o-maior-evento-de-arquitetura-da-historia/)
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Programação

O UIA2021RIO teve seu início em março com extensa programação 
100% digital, acessível em todos os continentes, trilíngue, cobrindo até 
julho os quatro eixos temáticos: Fragilidades e desigualdades; Diversi-
dade e mistura; Mudanças e emergências; e Transitoriedades e fluxos. 

Foram 20 palestrantes principais, 12 grandes debates, 60 rodas de 
conversa e 30 mesas-redondas, totalizando 122 eventos.

Com o slogan “Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21”, os 
principais temas abordados foram os seguintes:

 � Cidades inteligentes e inteligência artificial;

 � Desenvolvimento sustentável;

 � Saneamento e uso de água;

 � Infraestrutura e eficiência energética;

 � Mobilidade urbana;

 � Assistência técnica em habitação de interesse social;

 � Materiais, processos e tecnologias;

 � Patrimônio e cultura;

 � Assentamentos humanos;

 � Saúde urbana.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Participação da presidente do CAU/BR no palco “Saúde pública, cidades, 
saúde e equidade”.

https://caubr.gov.br/com-88-000-participantes-uia2021rio-foi-o-maior-evento-de-arquitetura-da-historia/)
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Contrapartida

 � Cessão de espaço para o CAU/BR realizar palestras incluindo a mobiliza-
ção do público participante que aconteceu por meio das redes sociais e 
envio de e-mails marketing para mais de 80 mil pessoas. 

 � Cessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU/BR na abertura do 
evento, intervalos, abertura ou final das sessões. 

 � Cessão de espaço para o CAU/BR realizar rodadas de negó-
cios, com infraestrutura. 

 � Citação do CAU/BR na divulgação de evento e em ações 
para a imprensa.

 � Veiculação de conteúdos que colaboram para disseminar 
informações de interesse da Arquitetura e Urbanismo. 

 � Mostra de cinema sobre Arquitetura e Urbanismo. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Vídeos do CAU/BR vinculados durante o 27º Congresso Mundial de Arquitetura Fonte: Site do CAU/BR
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Pontos de Destaque do Evento:

1. Assistência técnica para habitação de interesse 
social (ATHIS)

Durante o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o CAU/BR e a 
Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) abordaram 
temas vinculados a assistência técnica para habitação de interesse 
social. Conforme fala a presidente do CAU/BR, Nádia Somekh, um 
dos legados do UIA2021RIO para o Brasil será o encaminhamento 
de propostas concretas para o enfrentamento do problema crônico 
da moradia precária. Seguem os temas tratados:

 � Modelo brasileiro da ATHIS é destaque no 27° Congresso 
Mundial de Arquitetos – UIARIO2021

 � Foi realizado debate sobre o caminho que tornou possível a 
existência da Lei nº 11.888/2008 e dos últimos 13 anos da polí-
tica de assistência técnica para habitação de interesse social 
na mesa nominada de “Históricos e desafios para uma política 
continuada”. 

 � Na ocasião, foi feita uma retrospectiva de todas as iniciativas 
e conquistas com a conclusão de que a lei não requer revisão 
no momento, mas oportunidade de implementação de todas as 
possibilidades que ela prevê. Foi lembrado ainda de todas as 
instituições e arquitetos que contribuíram nessa trajetória.

 � Experiências e boas práticas

 � Um dos pontos interessantes do tema ATHIS foi uma vitrine de experi-
ências exitosas, oferecendo uma base para solução de problemas de 
moradia a partir de diferentes arranjos, tais como:

 � O Sindicato dos Arquitetos do Mato Grosso do Sul (Sindarq-MS) 
apresentou projetos de assistência técnica em parceria com o poder 
público e com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Essas 
parcerias permitiram ao sindicato viabilizar a redução sobre o déficit 
habitacional no estado;

 � Promovido pelo IAB-RS com recursos de edital promovido pelo 
CAU/RS, o projeto Planos Populares de Ação Regional oferece suporte 
técnico a planejadores do espaço urbano em cinco regiões de Porto 
Alegre. A iniciativa foi realizada em parceria com a UFRGS;

 � Projeto Casa da Lala, em Manguinhos – RJ, atualmente em fase de 
execução, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade;

 � A ONG Habitat para a Humanidade Brasil fez um breve relato das 
diversas ações desenvolvidas nos últimos 29 anos, desde projetos do 
Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades até outras iniciativas 
a partir de diferentes fontes de captação de recursos para viabilizar 
melhorias habitacionais em diversos estados brasileiros.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: FNA - Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 
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 � CAU Brasil, prefeitura do Rio de Janeiro e entidades assinam 
protocolo para ATHIS

Durante o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, foi assinado o 
protocolo de intenções para assegurar às famílias cariocas de 
baixa renda o direito à assistência técnica de arquitetos e urba-
nistas para projeto e a construção de habitação de interesse 
social. Assinaram CAU/BR, prefeitura do Rio de janeiro, CAU/RJ e 
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-DN e IAB-RJ). As instituições que 
participam do protocolo de intenções se comprometem a promover:

 � O intercâmbio de informações, dados, mapeamentos, cadastros 
e documentos em geral, de acesso público, referentes ao planeja-
mento urbano e regional do município do Rio de Janeiro;

 � A realização de eventos, audiências, seminários, congressos, ofici-
nas, capacitações e reuniões de trabalho, nos quais o tema seja o 
planejamento urbano integrado às habitações de interesse social;

 � O intercâmbio de manuais, cartilhas, apostilas e demais documen-
tos técnicos de caráter explicativo e orientativo, destinados espe-
cialmente aos profissionais de Arquitetura e Urbanismo e às popu-
lações destinatárias das políticas públicas de assistência técnica;

 � Outras ações que viabilizem a implementação da assistência téc-
nica no município do Rio de Janeiro.

 � CAU/BR lança “Manifesto em defesa da moradia digna  
para todos” no UIA2021RIO

Foi apresentado um manifesto em formato de audiovisual em que o 
CAU/BR assume publicamente um compromisso no desafio da con-
quista da efetiva implementação da Lei nº 11.888/2008, que prevê 
assistência técnica para habitação de interesse social (ATHIS), 
pública e gratuita, para a reforma e construção de moradias para 
a população vulnerável, e conclama os demais agentes públicos a 
enfrentar esta tarefa urgente. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Assinatura do protocolo e intenções entre CAU Brasil, Prefeitura do 
Rio de Janeiro, CAU/RJ, IAB-DN e IAB-RJ

Vídeo Manifesto

https://www.caubr.gov.br/uia2021rio-cau-brasil-prefeitura-do-rio-e-entidades-assinam-protocolo-para-athis
https://www.caubr.gov.br/uia2021rio-cau-brasil-prefeitura-do-rio-e-entidades-assinam-protocolo-para-athis
https://caubr.gov.br/cau-brasil-lanca-manifesto-em-defesa-da-moradia-digna-para-todos-no-uia2021rio/
https://caubr.gov.br/cau-brasil-lanca-manifesto-em-defesa-da-moradia-digna-para-todos-no-uia2021rio/
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2. Educação em Arquitetura e Urbanismo

CAU/BR e Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) apro-
fundaram a discussão sobre a realidade atual do ensino de Arquitetura 
e Urbanismo no país. Foram duas mesas que trataram do “Ensino e 
formação: inclusão, materialidade, presencialidade” e “Educação em 
Arquitetura e Urbanismo: a profissão e a sociedade”, temas correlacio-
nados a práticas como a ampliação do acesso à educação, a importân-
cia da atividade prática na formação profissional e o ensino a distância, 
que ganhou força na pandemia. 

3. Mundo do trabalho

Foi realizada uma mesa-redonda cujo debate foi o tema “Mundo do 
trabalho: transformações no espaço das relações contemporâneas”, 
com o objetivo de tratar as mudanças que o mercado de trabalho vem 
sofrendo nas últimas décadas e as perspectivas para o futuro, além de 
uma reflexão sobre a correlação da precarização das relações de tra-
balho com o crescimento da plataformização e das contratações por 
demanda, sem vínculos e, portanto, sem direitos ou garantias de segu-
ridade. Representou o CAU/BR a 1ª vice-presidente, Daniela Sarmento.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR Fonte: Site CAU/BR
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4. Concurso CAU Educa

Cada prática pedagógica foi premiada em dinheiro no valor de R$ 1.500,00. Já 
as ações desenvolvidas por Arquitetos e Urbanistas renderam aos autores R$ 
3.000,00. No total, R$ 40.500,00 foram distribuídos pelo CAU/BR como forma 
de reconhecimento pelo esforço em despertar o interesse dos estudantes. Em 
função do alto nível dos projetos apresentados, a comissão estabeleceu ainda 
uma terceira categoria na classificação: Menção Honrosa, procurando con-
templar e reconhecer um volume maior de iniciativas.

Seguem os premiados e como se deu a classificação em cada categoria:

 � Práticas pedagógicas

As práticas pedagógicas foram classificadas com base em oito critérios 
pré-estabelecidos pelo edital: valorização da Arquitetura e do Urbanismo, 
interdisciplinaridade, habilidades alinhadas com a base nacional comum 
curricular (BNCC-MEC), flexibilidade, dimensão lúdica, coerência da prática 
aos conceitos propostos, criatividade e singularidade.

 � Arquitetos e urbanistas

As ações desenvolvidas por arquitetos e urbanistas e sub-
metidas ao concurso foram julgadas de acordo com o nível 
de valorização da Arquitetura e do Urbanismo, metodologia 
e aplicabilidade, forma de envolvimento, foco na comunidade 
escolar, criatividade e singularidade.

 � Menções Honrosas

A alta qualidade dos trabalhos estimulou a comissão julga-
dora a criar uma nova categoria para premiar o esforço e a 
dedicação dos arquitetos e urbanistas, pedagogos, professo-
res e coordenadores de escola que fizeram o esforço de sub-
meter seus trabalhos ao concurso CAU Educa.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

PREMIADOS 
PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

PREMIADOS 
AÇÕES DE 
ARQUITETOS  
E URBANISTAS 
NA ESCOLA

MENÇÕES 
HONROSAS
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5. Futuro das cidades

“A Cidade e o futuro” foi o tema da produção conjunta do CAU/BR, FNA 
e demais entidades do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquite-
tos e Urbanistas (CEAU). Foram dois blocos:

 � “Estatuto da Cidade”

O Estatuto da Cidade completou 20 anos no dia 10 de julho. A Lei 
nº 10.257/2001 regulamenta o capítulo urbano da Constituição da 
República que, por sua vez, tem como base debates anteriores sobre 
a formação e o desenvolvimento das cidades. Dessa forma, foi dis-
cutida a cidade a partir do documentário “20 anos do Estatuto da 
Cidade: utopia ou luta?”, que foi produzido pela Fundação Nacional 
de Arquitetos e Urbanistas (FNA) exclusivamente para o UIA2021RIO. 

Participaram da mesa Associação Brasileira de Arquitetos Paisa-
gistas (ABAP), Instituto de Arquitetos do Brasil do Paraná – IAB/PR, 
DOCOMOMO/RJ e Federação Nacional dos Estudantes de Arquite-
tura e Urbanismo (FeNEA). Foi feito um balanço sobre a implemen-
tação do Estatuto, identificando questões que não saíram do papel e 
aspectos que precisam efetivamente avançar para mudar a realidade 
urbana brasileira. 

 � “O alcance da política urbana”

O assunto foi tema de debate estabelecido a partir do documentário 
“Novas Cidades 2021”, produzido pelo CAU/BR. Participaram dessa 
mesa-redonda representantes da Federação Nacional de Arquitetos e 
Urbanistas (FNA), Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura 
(AsBEA) e CAU/BR. A discussão trouxe a reflexão de que as cidades do 
futuro são construídas hoje e, portanto, é preciso fomentar o planeja-
mento urbano urgentemente.

 � Exposição virtual “Arquiteturas brasileiras”

Em paralelo aos debates, houve a exposição virtual ”Arquiteturas brasi-
leiras”, um site que reúne 80 projetos selecionados da produção nacio-
nal dos últimos cinco anos, além de trabalhos de instituições de ensino 
superior, dos CAU/UF e de parceiros internacionais. O recorte adotado 
foi “Arquitetura e Urbanismo, política e cidadania”.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/cau-brasil-e-fna-discutirao-o-futuro-das-cidades-no-uia2021rio/)
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6. Fórum Internacional das Entidades de Arquitetura  
e Urbanismo

A Comissão de Relações Institucionais (CRI-CAU/BR) promoveu o Fórum Interna-
cional de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, com a participação de dirigentes 
de associações de arquitetos da América do Sul, América do Norte, Ásia, África 
e Europa. Com o tema “Planos Nacionais de Arquitetura e Urbanismo”, o debate 
propôs pensar o território e assentamentos humanos como política de Estado 
prioritária para garantir a saúde e o bem-estar social, colocando o conceito de 
cidades sustentáveis no centro do debate público. Dessa forma, foi possível 
aprender com experiências de países que têm políticas sólidas implementadas, 
compreendendo melhor o panorama do processo de aprovação dessas diretrizes, 
desde a sua idealização, seus princípios, até o atual estado de implementação. 
Esse conteúdo trouxe foco sobre a importância da nossa profissão e do desen-
volvimento urbano sustentável.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR

Fonte: Site CAU/BR

7. Carta ao Rio de Janeiro

Foi apresentada a Carta do Rio de Janeiro, que defende 
um novo modelo de cidade no mundo pós-pandêmico, 
mais atento às mudanças climáticas, aos bons espaços, 
à saúde pública, à dignidade da moradia e à redução das 
desigualdades. O documento foi redigido a partir das dire-
trizes expressas pela ONU, pela ONU-Habitat e pela Unesco 
nos Objetivos do Milênio, e busca trazer proposições para 
as cidades do século XXI. Segundo o Comitê Executivo do 
UIA2021RIO, a Carta do Rio será entregue aos prefeitos de 
todas as capitais do Brasil, marcando a consolidação das 
propostas debatidas ao longo do evento, que foi sediado 
pela primeira vez no país.

https://caubr.gov.br/uia2021rio-forum-internacional-de-arquitetura-debate-novos-projetos-para-cidades/
https://caubr.gov.br/uia2021rio-forum-internacional-de-arquitetura-debate-novos-projetos-para-cidades/
https://www.uia2021rio.archi/wp-content/uploads/UIA2021RIO-CARTA-DO-RIO_final.pdf?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com.br
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8. Vídeos

Durante todo congresso, foram exibidos 11 vídeos dos CAU/UF e 
CAU/BR. Seis deles fazem parte da campanha “Mais arquitetos” e mos-
tram casos exemplares de aplicação de ATHIS em Lajeado/RS (ação 
do programa “Nenhuma casa sem banheiro”, do CAU/RS), Diadema/SP 
(Loteamento Canhema II, primeiro projeto patrocinado pelo CAU/BR), 
Rio de Janeiro (“Ocupação Congo”, do programa Minha Casa, Minha 
Vida – Entidades), Maceió/AL (Novas Grotas, programa do governo do 
Estado em parceria com a ONU-Habitat, com projeto patrocinado pelo 
CAU/AL), Conde/PB (patrocinado pelo CAU/PB) e Brasília/DF (São 
Sebastião, programa Melhorias Habitacionais da CODHAB-DF, com 
apoio institucional do CAU/DF).

Outros cinco vídeos abordam a política de equidade de gênero do CAU/
BR (“Mulheres na Arquitetura e nas cidades”) e projetos destacados 
em campanhas institucionais de valorização da Arquitetura e do Urba-
nismo, como a casa de dona Dalva , em São Paulo (do escritório Terra 
& Tuma); Moradas da Saúde, no Rio de Janeiro (de Demetre Anastas-
sakis); Hospital Sarah Fortaleza, em Fortaleza/CE (de João Filgueiras 
Lima - Lelé); Centro Sebrae de Sustentabilidade, em Cuiabá/MT (de 
José Afonso Boruta Portocarrero), Conjunto Habitacional da Rocinha, 
no Rio de Janeiro/RS (de Jorge Mário Jauregui) e Parque Mangal das 
Garças, em Belém/PA (de Rosa Kliass).

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Compacto de alguns vídeos transmitidos durante o evento (extraídos do 
Relatório de Contrapartida)

Fonte: Site CAU/BR
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Tradução para o português e revisão do documento 
“An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable De-
velopment Goals - Volume 2”

O documento, aprovado pela Deliberação CRI-CAU/BR nº 006/2021, é 
fruto de uma iniciativa conjunta da Comissão da União Internacional 
dos Arquitetos (UIA) para os ODS, da Academia Real Dinamarquesa de 
Arquitetura e do Comitê do Congresso Mundial de Arquitetos de 2023, 
que será sediado em Copenhagen. Na versão traduzida para a língua 
portuguesa, deverão ser incluídos créditos ao CAU/BR e ao Conselho 
Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP).O docu-
mento apresenta projetos arquitetônicos e urbanísticos de diversos 
países, demonstrando a interação dos ODS com o ambiente edificado 
e ilustrando a potencial contribuição da profissão para a implementa-
ção da Agenda 2030. O material foi lançado em julho de 2021, durante 
as atividades do 27º Congresso Mundial de Arquitetura (UIA2021RIO).

Consultoria em internacionalização

A Comissão de Relações Institucionais do CAU/BR (CRI-CAU/BR), que 
tem como uma de suas finalidades formular a política de atuação inter-
nacional do CAU/BR e acompanhar seus desdobramentos, visando o 
fortalecimento da presença internacional da Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil, contratou consultoria especializada em matéria de exporta-
ções de serviços de Arquitetura e Urbanismo brasileiros, com o obje-
tivo de desenvolver uma estratégia de fomento a internacionalização 
das empresas de Arquitetura, contando com referências das melhores 

práticas de mercado e conhecimento da realidade enfrentada pelas 
empresas. No primeiro semestre 2021, foi entregue a primeira etapa 
da consultoria, o produto “Relatório de competitividade internacional”, 
das 4 etapas previstas, conforme quadro abaixo.

Etapa Produto

1 Relatório competitividade internacional

2 Relatório diretrizes

3 Conteúdo para elaboração do manual de orientação interativo

4 Estrutura do Portal da Internacionalização

Com base nesse relatório, a próxima entrega terá uma matriz com 
oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos para que se verifi-
que de que maneira o CAU pode atuar de acordo com os seus próprios 
pontos positivos e como atuará com os parceiros (AsBEA-SP, associa-
ções de pesquisa e FeNEA, por exemplo).

Com objetivo de subsidiar com informações atualizadas a 
consultoria contratada, o Núcleo de Pesquisa em Negó-

cios Internacionais da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em parceria com 
o CAU/BR, está realizando um projeto de pesquisa 
sobre a internacionalização de serviços de Arquite-

tura.

O propósito geral da pesquisa é entender as motivações, percepções, 
barreiras e dificuldades encontradas de modo a contribuir para ações 
de apoio do CAU/BR à internacionalização e aumentar o conheci-
mento sobre o assunto.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/puc-rio-e-cau-lancam-pesquisa-sobre-a-internacionalizacao-de-servicos-de-arquitetura/
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Outros Convênios e Parcerias

Graphisoft

Em 2021, a Assessoria de Relações Institucionais e Parla-
mentares do CAU/BR (AIP) intermediou a formalização do 
terceiro aditivo ao termo de cooperação entre o CAU/BR e 
a empresa Graphisoft. O início da parceria se deu em 2016.

O termo de cooperação é realizado sem ônus financeiro ao 
conselho e tem como foco fornecer licenças de locação com 
duração de 12 meses do Archicad Solo com até 40% de des-
contos para registrados no CAU em todo o Brasil. 

Relatório apresentado pela Graphisoft demonstrou que, a 
cada ano, mais arquitetos autônomos se interessam pela uti-
lização do software BIM nas suas atividades profissionais, 
como demonstra o gráfico abaixo.

Edital nº 06/2021 – Patrocínio cultural

O edital buscou fomentar ações de valorização da Arquitetura e Urbanismo de 
caráter inovador e contemporâneo, estimulando propostas que abordassem 
um dos três eixos temáticos:

1. Revisitar a história da Arquitetura e do Urbanismo;

2. Retratar o presente da Arquitetura e do Urbanismo;

3. Traçar caminhos para a Arquitetura e o Urbanismo.

O CAU/BR disponibilizou para essa chamada pública um valor de R$ 100.000,00. 
Ao final, foram contempladas quatro propostas de diferentes regiões do país, 
com os seguintes projetos:

SOCIEDADE DE PROMOÇÃO DA CASA DE OSWALDO CRUZ – criação de um 
módulo sobre diversidade na exposição virtual Exposição Cidade 60+ virtual;

LABORATÓRIO DA CIDADE – Nova temporada do Podcast “Papo da cidade”. 
Desenvolvimento de 10 artigos jornalísticos, 5 episódios do podcast e 2 painéis 
sobre temas urbanos com enfoque em cidades sustentáveis (ODS 11);

INSTITUTO PÓLIS – Livro digital “Cidade e pandemia: contribuições da arquite-
tura e do urbanismo para políticas públicas em crises sanitárias”;

SOL MOVIMENTO DA CENA CENTRO DE PESQUISA PARA O DESENVOLVI-
MENTO CULTURAL – O projeto “Arquitetura e movimento #1 Lelé” reúne dança, 
Arquitetura e audiovisual, e consiste na elaboração de uma videodança tendo 
como cenário, nessa primeira edição, uma obra do arquiteto João Filgueiras 
Lima, o Lelé, além da produção do vídeo “Lelé: o arquiteto inteiro”, em homena-
gem à data em que se comemoraria os 90 anos do arquiteto e urbanista.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Relatório apresentado pela Graphisoft

https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/EDITAL-06-2021-Patrocinio-CULTURAL_EMENDA.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0119-002b/
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Demais termos de cooperação firmados em 2021:

 � Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) – para divulgação do 5º Prêmio Rosa Kliass;

 � Editora Perspectiva – para proporcionar desconto de 40% no catálogo da editora, que possui publicações da área de Arquite-
tura e Urbanismo;

 � Graphisoft – para divulgação do evento Building Together 2021 (on-line);

 � Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNH/MDR) e Cooperação Alemã para o desen-
volvimento sustentável por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – para divulgação 
da 1ª Feira Virtual de Construção Sustentável (FVCS) (on-line);

 � Sinaenco – Sindicato Nacional da Arquitetura e Engenharia – para divulgação do 4º Seminário Internacional: a era BIM;

 � AsBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – para divulgação da 9ª Edição do Prêmio Saint Gobain AsBEA 
(firmado em 2021 e divulgado em 2022, após finalização das formalizações do concurso).

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/5o-premio-rosa-kliass-concurso-universitario-nacional-de-arquitetura-da-paisagem/
https://www.caubr.gov.br/evento-digital-graphisoft-building-together-14-a-16-de-setembro/
https://caubr.gov.br/premiacao-saint-gobain-asbea-de-arquitetura-esta-com-as-inscricoes-abertas/


COMUNICAÇÃO

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 

com a Sociedade

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Produção de diversos materiais e 
articulações com a imprensa;
 Divulgação e promoção de debates 

públicos;
 Homenagens a profissionais 

renomados e datas comemorativas.

LIMITE ALCANÇADO

2021: 
12,5% DA RAL 
% da Receita Arrecadação Líquida

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 4.831.685,38
94,9% DO PREVISTO
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 � Publicação de uma série de posts, no período de fevereiro a 
junho, sobre o prazo para a negociação de anuidades em 
atraso por meio do “Refis” do CAU. Outras datas destacadas 
em nossas redes sociais: Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia 
do Agente Fiscal, Dia Mundial da Saúde, Dia do Desenhista, Dia 
do Índio, entre outros.

Apresentação

A Assessoria de Comunicação Social (Ascom) tem como objetivo promo-
ver a comunicação do CAU/BR junto à mídia, aos arquitetos e urbanistas e 
às demais entidades do setor, difundindo e esclarecendo as ações e políti-
cas do conselho, objetivando o reconhecimento da instituição pela socie-
dade, em geral, e pelo público profissional, em particular.

Principais iniciativas

 � Noticiamos a eleição da arquiteta e urbanista Nadia Somekh como a 
primeira mulher a assumir a Presidência do Conselho em janeiro, des-
tacando não só a biografia da nova presidente, como também as pri-
meiras decisões, entre elas o cancelamento do reajuste da anuidade 
do CAU 2021;

 � Propostas da nova presidente para o CAU Brasil foram veiculadas nas 
nossas mídias (site, redes sociais e e-mail marketing), e em diversos 
veículos de imprensa. Com a intermediação da Ascom, Nadia Somekh 
concedeu entrevistas para diversos veículos, como a Revista Projeto 
e os jornais Gazeta do Povo (PR) e A Tarde (BA). Houve ainda partici-
pações da presidente no programa Cidade Vida, conduzido pela jorna-
lista Ana Paula Padrão na BandNews TV; e no podcast “São Paulo nas 
Alturas”, apresentado pelo jornalista Raul Juste Lores;

 � Produção de diversas publicações de divulgação sobre a anuidade 
2021, provenientes da Resolução nº 193/2020, que estabeleceu novas 
regras de descontos para os profissionais e empresas de Arquitetura 
e Urbanismo. 

Flavio Amary e Nadia Somek entrevistados por Ana Paula Padrão

Prazo de negociação de anuidades - RefisFonte: Site CAU/BR

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.youtube.com/watch?v=7yndlmf2z7o
https://caubr.gov.br/utimos-dias-refis-anuidades-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=GPL50fvgnrg
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 � Divulgação, promoção e auxílio na produção de vários eventos ao 
longo do ano. Foram divulgados posts nas redes sociais, realizadas 
transmissões ao vivo, editadas matérias e houve envio de e-mails 
marketing sobre os seguintes eventos: Semana da Habitação, VIII 
Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, Semana do Urba-
nismo, IV Encontro Nacional de Comissões de Política Urbana e 
Ambiental (CPUA).

 � O Plano de 100 Dias também gerou a produção de uma live com a 
presidente Nadia Somekh, transmitida em 5 de maio pelo canal do 
YouTube do CAU/BR, com produção da Ascom. Na ocasião, foram 
apresentados os resultados obtidos pela força-tarefa do RRT, uma 
das principais ações planejadas desde março pela nova gestão;

 � Realização de cobertura especial do centenário do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil (IAB) e publicação, nas redes sociais, de um vídeo da 
presidente Nadia Somekh parabenizando a entidade, por intermédio 
de sua presidente Maria Elisa Baptista, e também o arquiteto e urba-
nista Haroldo Pinheiro, primeiro presidente do CAU/BR, que recebeu 
o Colar de Ouro do IAB. Sua trajetória profissional foi destacada em 
reportagens e posts produzidos pelo CAU/BR.

Fonte: Site CAU/BR

Exemplos de publicações sobre o centenário do IAB

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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 � Criação de uma plataforma de compartilhamento de vídeos, 
artes e textos com as assessorias de comunicação dos 
CAU/UF. Essa plataforma, batizada de “CAU Compartilha”, é 
atualizada diariamente por todas as autarquias do sistema, 
com a inserção de diversos materiais de interesse comum a 
todos os arquitetos e urbanistas do Brasil, o que aumentou o 
alcance de diversos temas trabalhados país afora. 

 � Criação, em parceria com a Coordenadoria da Rede Integrada 
de Atendimento (RIA), de vídeos tutoriais sobre RRT (como 
excluir RRT, como preencher RRT em equipe, como preencher 
RRT extemporâneo, como retificar RRT e como dar baixa em 
RRT). 

 � Divulgação dos boletins do SICCAU, informando possível insta-
bilidades e ações desenvolvidas pelo CAU/BR para aprimorar 
o sistema.

 � Publicação de artigos da presidente do CAU/BR, Nadia Somekh, 
nos jornais O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo. 

Exemplos de vídeos tutoriais sobre RRT 
feitos em parceria com a RIA

Divulgação de artigo publicado pela 
presidente do CAU/BR, Nadia Somekh

Exemplo de publicação de Boletim SICCAU 
feito nas redes sociais

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://busca.estadao.com.br/?q=+presidente+do+CAU+Brasil,+Nadia+Somekh
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Homenagens e datas comemorativas:

 � Nas redes sociais, o CAU/BR divulgou marcos históricos da profissão, 
como homenagens a grandes arquitetos e urbanistas brasileiros e efe-
mérides que provocam e trazem para o debate público uma série de 
discussões importantes, tais como:

 � Paulo Mendes da Rocha – foi produzida uma série de imagens de 
suas obras mais importantes, vídeos de sua participação na II Con-
ferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e reportagens sobres 
sua carreira;

 � Jaime Lerner – foram produzidas reportagens, posts sobre sua car-
reira e vídeos de suas participações em eventos do CAU/BR e uma 
coletânea de suas principais realizações;

 � Lina Bo Bardi – ganhadora do Leão de Ouro especial em memória 
da 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, pro-
vocou uma série de reportagens e posts sobre sua trajetória e sua 
importância para a representatividade feminina na profissão; 

 � Ruy Othake – foi feito post sobre a morte do arquiteto e uma retros-
pectiva com algumas das suas principais obras.

 � Dia Mundial do Urbanismo – No Dia Mundial do Urbanismo, come-
morado em novembro, a Ascom divulgou a data nas redes sociais do 
CAU, além de publicar artigo da presidente do CAU/BR, Nadia Somekh, 
no jornal Estadão.

Vídeo em homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO  � Dia do Arquiteto e Urbanista 2021 – Com o tema “Arquitetos e urba-

nistas solucionam os espaços para você viver melhor”, a campa-
nha publicitária do Dia do Arquiteto e Urbanista contou com vídeos 
para televisão e redes sociais, reels para Instagram e anúncios para 
jornais e revistas. Essa campanha foi também uma homenagem 
aos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Jaime Lemer e Rui Ohtake, 
falecidos em 2021. Além de trabalhos assinados por esses profis-
sionais, a campanha mostrou projetos de escritórios e de jovens 
profissionais autônomos com destaque no mercado.

https://www.caubr.gov.br/paulomendesdarocha/?page_id=32)
https://www.caubr.gov.br/vocacionado-ao-urbanismo-as-contribuicoes-de-lerner/)
https://www.caubr.gov.br/filme-sobre-lina-bo-bardi-estreia-em-galeria-em-londres/
https://www.caubr.gov.br/ruy-ohtake-1938-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=GPL50fvgnrg
https://www.youtube.com/watch?v=GPL50fvgnrg
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 � UIA2021RIO – O CAU/BR promoveu divulgação do 27º Congresso 
Mundial de Arquitetos por meio de seu site e redes sociais. No site, 
foram produzidos, de janeiro a junho, um total de 126 reportagens 
sobre o evento e 95 posts nas redes sociais. A cobertura do UIA-
2021RIO incluiu a divulgação de toda a programação de encontros, 
debates e discussões que antecederam o evento de julho. 

 � No primeiro semestre, foram produzidos seis vídeos de dois minutos 
cada, exibidos durante as Semanas Abertas do Congresso. Foram gra-
vados e editados todos os eventos promovidos pelo CAU/BR exclusi-
vamente para o UIA2021RIO, como a entrega do Prêmio CAU Educa, 
o Fórum Internacional de Entidades de Arquitetura e Urbanismo e a 
exposição virtual com 80 obras de destaque da Arquitetura Brasileira. 
Houve ainda o lançamento do vídeo documentário “Em defesa de 
moradia digna para todos“, além da produção de folders para distribui-
ção no estande do evento. 

 � A Ascom promoveu campanhas em sites e redes sociais em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 
São Paulo (Ibape-SP) sobre decisões recentes da Justiça Federal que 
reconhecem que avaliação de imóveis é responsabilidade exclusiva de 
arquitetos e urbanistas e engenheiros. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Indicadores Meta 2021 Meta anual alcançada

Índice de seguidores do  
CAU/BR nas redes sociais 500 mil 411.146

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

 35 milhões 56.324.518

Acessos à página do CAU/BR 2,2 milhões 1.787.886

Índice dos acessos totais  
das visualizações às páginas  
do CAU/BR

4 milhões 3.867.194

Índice de publicações  
de matérias pelo CAU/BR 1,3 mil 748

Índice de aproveitamento  
de publicações dos releases 
do CAU 

80% 60%

Índice do alcance das 
campanhas publicitárias 90 milhões 20 milhões

https://www.caubr.gov.br/avaliacao-de-imoveis-e-atribuicao-exclusiva-de-arquitetos-e-urbanistas-e-engenheiros
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POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

INVESTIMENTO REALIZADO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

R$ 90.938,89
32,1 % DO PREVISTO

 Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo 
como política de Estado;

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

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Edital e Premiação do concurso 
CAU Educa;
 IV Encontro Nacional de 

Comissões de Política Urbana 
e Ambiental;
 Renovação ACT MDR;
 Oficinas Nacionais e Regionais 

MDR;
 Acompanhamento Resolução 64;
 Relatoria e voto sobre lei 

14.118/2021 Casa Verde Amarela;
 Relatoria e voto sobre PL 

4731/2020 sobre destinação de 
imóveis para ATHIS.
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integrado, introduzindo novas normas para obtenção do “Alvará de 
construção” e do “Habite-se”. Foram mais de 12 reuniões sobre o 
tema ao longo de 2021, que geraram quatro ofícios ao Ministério da 
Economia e mais dois ofícios a todos os CAU/UF para acompanha-
mento, esclarecimento e posicionamento. 

Apoio ao acordo de cooperação técnica com o 
Ministério do Desenvolvimento Regional

Representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 
apresentaram ao CAU a proposta de aditivo de prazo do acordo 
de cooperação vigente. Com a mudança de governo e a nova lei 
Casa Verde Amarela, a CPUA-CAU/BR passou a discutir a refor-
mulação do plano trabalhado. Foram 
realizadas oficinais em todas regiões 
do país, com participação de conse-
lheiros do CAU/BR e dos CAU/UF, a 
partir de articulação e solicitação 
da Assessoria Especial da Presidên-
cia. O acordo de cooperação, após 
revisão, foi reformulado, passando a 
englobar a capacitação em melhoria 
habitacional.

Apresentação

A Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA) tem o objetivo de zelar 
pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urba-
nistas na gestão urbana e ambiental, além de estimular a produção de 
Arquitetura e Urbanismo como política de Estado (artigo 105 do Regimento 
Interno do CAU/BR – Resolução nº 139/2017).

Principais iniciativas

Dentre as ações, eventos e publicações sobre política urbana e ambiental, 
destacam-se os seguintes resultados:

Grupo de discussão sobre a Resolução CGSIM nº 64

Para dar continuidade às discussões entorno do tema da Resolução CGSIM 
nº 64, do Ministério da Economia, que propõe licenciamento urbanístico sim-
plificado, foi proposto um grupo de trabalho específico representado pelas 
arquitetas e urbanistas Ana Cristina Lima Barreiros da Silva (RO), coordena-
dora da Comissão de Política Profissional, e Alice da Silva Rodrigues Rosas 
(PA), coordenadora-adjunta da Comissão de Política Urbana e Ambiental, 
que levaram para o grupo considerações construídas em conjunto com 
membros do Comitê do CAU/BR de Discussão da Resolução CGSIM nº 64 
no Ministério da Economia. Fazem parte do Comitê, entre outros, os con-
selheiros Nilton de Lima Júnior (GO), Rubens Fernando Pereira de Camillo 
(MS) e Rogério Markiewicz (suplente-DF). Os resultados dos debates ser-
viram de subsídio para as contribuições que o CAU/BR levará ao grupo de 
trabalho constituído pelo Ministério da Economia para discutir a revisão 
da Resolução CGSIM nº 64/2020, que trata do licenciamento urbanístico Fonte: Site CAU/BR

Reunião entre a Presidência do CAU/BR e o Ministério da Economia

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/cau-brasil-intensifica-dialogo-com-congresso-e-com-o-confea/
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Semana do Urbanismo

O CAU Brasil promoveu a programação da Semana do Urbanismo 
2021 – Cidade resiliente. O evento aconteceu entre 22 e 24 de 
novembro e foi uma promoção conjunta da Comissão de Política 
Urbana e Ambiental do CAU/BR (CPUA-CAU/BR) e da Comissão 
de Política Profissional do CAU/BR (CPP-CAU/BR). Houve trans-
missão ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube, tendo como prin-
cipal objetivo de reafirmar o conceito aplicado à estruturação de 
planos diretores capazes de tornar as cidades mais preparadas 
para enfrentar adversidades climáticas, sociais, sanitárias e eco-
nômicas. Ao mesmo tempo, provocou uma avaliação dos 20 anos 
do Estatuto da Cidade, principal marco regulatório do direito urba-
nístico brasileiro. O evento ocorreu por meio de videoconferência e 
contou com cinco diálogos e um seminário.

PROJETO CPUA ITINERANTE 

IV Encontro Nacional de Comissões de Política Urbana  
e Ambiental - CPUA

A simplificação do licenciamento urbanístico foi o tema central do 
IV Encontro Nacional das CPUAs, promovido pelo CAU/BR no dia 18 de 
março, por meio de vídeoconferência, com transmissão via YouTube, e 
que contou com a participação dos CAU/UF e colaboradores do CAU. Os 
resultados dos debates servirão de subsídio para as contribuições que o 
CAU/BR levará ao grupo de trabalho constituído pelo Ministério da Eco-
nomia para discutir a revisão da Resolução CGSIM nº 64/2020, que trata 
do licenciamento urbanístico integrado, introduzindo novas normas para 
obtenção do “Alvará de construção” e do “Habite-se”.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR
Fonte: Site CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/cau-brasil-lanca-programacao-da-semana-do-urbanismo-2021/
https://www.caubr.gov.br/cau-brasil-lanca-programacao-da-semana-do-urbanismo-2021/
https://www.caubr.gov.br/encontro-das-comissoes-de-politica-urbana-discutira-licenciamento-urbanistico/
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Semana da Habitação - CAU/BR

A Semana da Habitação do CAU/BR foi um seminário on-line de três dias 
(17 a 19 de agosto) que abordou questões urbanas, políticas habitacio-
nais e assistência técnica em habitação de interesse social (ATHIS). Com 
participação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), prefeitura do Rio de Janeiro, Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB-DF), União 
Nacional por Moradia Popular e Confea, o evento trouxe apresentações de 
projetos bem-sucedidos de habitação em todo o país e iniciativas de ATHIS 
promovidas pelos CAU/UF.

Mais de 3.500 pessoas acompanharam a programação em homenagem 
ao Dia Nacional da Habitação, comemorado em 21 de agosto. Esse semi-
nário mobilizou profissionais, instituições, escritórios e toda a comunidade 
dedicada a pensar e a enfrentar a questão habitacional. O evento foi pro-
movido pelas comissões de Política Profissional (CPP-CAU/BR) e de Polí-
tica Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/BR), em formato on-line. 

O evento teve quatro mesas e o seminário dos comitês de ATHIS:

 � Políticas habitacionais;

 � A política habitacional e os planos de habitação;

 � Experiências regionais em habitação de interesse social no Brasil;

 � ATHIS: boas práticas e o Mais Arquitetos;

 � Seminário dos Comitês de ATHIS.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Semana da Habitação disponível no canal do CAU/BR no YouTube

https://www.caubr.gov.br/semana-da-habitacao-evento-trouxe-balanco-das-acoes-dos-cau-uf-na-area-de-athis/
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Projeto de proteção ao patrimônio

O CAU/BR articulou com a Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB/DN) ação junto ao deputado Gustavo Fruet para a apresentação 
do Projeto de Lei nº 1.868/2021, que estabelece diretrizes para a proteção 
do patrimônio cultural tombado, institui a Política Nacional do Patrimônio 
Cultural Tombado e o Fundo Nacional do Patrimônio Tombado (FNPT). 
Dentre as inovações constam: utilização de parte dos ganhos da Loteria 
para projetos de proteção ao patrimônio — criação do FNPT — utilização da 
Lei de Incentivo à Cultura e atualizações no texto do Código de Preserva-
ção do Patrimônio, do Decreto-Lei nº 25/1937, que trata da competência do 
Iphan. Outro item de inovação na legislação proposta é o uso de estoque 
de bens e disponibilidade e uso do patrimônio para habitação de interesse 
social, principalmente dos centros urbanos.

Projetos de lei no Congresso Nacional

O Portal de Manifestações é uma plataforma on-line destinada ao regis-
tro de manifestações e colaborações dos conselheiros, presidentes dos 
CAU/UF e membros do Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos 
e Urbanistas (CEAU) sobre proposições legislativas acompanhadas pela 
Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR. O portal 
disponibiliza, em cada manifestação, espaço para anexar arquivos que pos-
sam complementar a justificativa. No primeiro semestre, foram incluídas 
duas manifestações da CPUA-CAU/BR no portal e, no segundo semestre, 
houve também duas manifestações sobre relatoria e voto de projeto de lei.

Acesse o Portal Manifestações CAU/BR

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Os assuntos abordados foram: 

 � Relatoria e voto sobre a Lei nº 14.118/2021  
Casa Verde Amarela;

 �  Relatoria e voto sobre o PL nº 4.731/2020  
Destinação de imóveis para ATHIS;

 �  Relatoria e voto sobre o PL nº 4.447/2020 
Regularização Fundiária e Urbana;

 �  Relatoria e voto sobre o PL nº 976/2021  
Cidades Inteligentes.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2283424
https://sim.cim.br/boss/cau/portal_manifestacoes/
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PROJETO ESPECIAL CAU EDUCA

O CAU Educa, projeto desenvolvido desde 2018, propõe um programa de 
educação continuada a longo prazo para construção de uma consciência 
urbana e ambiental no ensino fundamental, definindo uma metodologia 
e os formatos de material paradidático sobre educação urbanística para 
crianças. Em 4/12/2020, foi lançado um edital com abrangência nacional 
para seleção e premiação de melhores propostas, executadas ou não, de 
ações de valorização da Arquitetura e do Urbanismo focadas nos anos ini-
ciais de formação do cidadão, para se tornarem referências em educação 
sobre Arquitetura e Urbanismo nas escolas de todo o país. Foram criados 
um hotsite e um vídeo para divulgação e promoção do concurso. 

O concurso

O concurso público de abrangência nacional para seleção e premiação 
de melhores propostas, executadas ou não, de ações de valorização da 
Arquitetura e do Urbanismo, focadas nos anos iniciais de formação do 
cidadão, para se tornar referên-
cias em educação sobre Arqui-
tetura e Urbanismo nas esco-
las de todo o país. É voltado à 
seleção e premiação em duas 
modalidades: Práticas pedagó-
gicas de educação urbanística 
e Ações de arquiteto e urbanista 
na escola.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

A premiação

Foram 162 propostas inscritas e avaliadas pela comissão julgadora 
entre março e junho de 2021. A premiação do CAU Educa ocorreu na 
UIA2021RIO, em 19 de julho de 2021. O valor total dos prêmios pagos 
foi de R$ 40.500,00, distribuídos em duas categorias, sendo: 15 (quinze) 
Práticas pedagógicas com o valor de R$ 1.500,00 cada, totalizando R$ 
22.500,00; e 6 (seis) Ações de arquiteto e urbanista na escola, com o 
valor de R$ 3.000,00 cada, totalizando R$ 18.000,00.Além dos premia-
dos, também participaram do evento mais 8 equipes agraciadas com 
menção honrosa.

A divulgação

O site do projeto CAU Educa foi reformulado, sendo criada uma página 
permanente para a exposição completa dos trabalhos dos vencedores 
do concurso. A iniciativa também ganhou notícia na revista Projeto. 

Reuniões da Comissão Julgadora do Concurso CAU Educa Evento de premiação na UIA2021RIO Fonte: Site CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/caueduca/wp-content/uploads/2020/12/CAU-EDUCA-ASSINATURA-FINAL2.mp4
https://www.caubr.gov.br/caueduca/
https://revistaprojeto.com.br/noticias/cau-educa-concurso-fomenta-conscientizacao-ambiental-e-urbana-em-escolas/
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EQUIDADE DE GÊNERO, RAÇA E DIVERSIDADE 

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fomentar o acesso 
da sociedade 

à Arquitetura e 
Urbanismo

INVESTIMENTO REALIZADO

NÃO HOUVE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Criação do hotsite 
“Mulheres na Arquitetura 
e nas Cidades”;
 Publicação da “Política 

do CAU para a Equidade 
de Gênero”;
 Participação do II Ciclo 

de Debates “Mulheres na 
Arquitetura - Cidades 
Inclusivas para as Mulheres”;
 Mensuração de indicadores 

de iniquidade.
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Apresentação

Até meados de agosto 2021, os assuntos sobre equidade de gênero foram tratados 
pela Assessoria Especial da Presidência do CAU/BR, considerando assunto extrema-
mente relevante para gestão e sociedade, além de contribuir com a implementação da 
Nova Agenda Urbana, especialmente quanto a questões etárias e de gênero, de maneira 
transversal, em todos os seus compromissos, e atuar para o alcance do 5º Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU: igualdade de gênero. Em 
27 de agosto de 2021, foi aprovada a criação da Comissão Temporária de Raça, Equi-
dade e Diversidade do CAU/BR (CTRED-CAU/BR) pela Deliberação Plenária DPOBR nº 
0115-02/2021, com o propósito de detalhar o plano de trabalho e estruturar a proposta de 
comissão permanente sobre a matéria, além de promover um trabalho matricial e trans-
versal com as demais comissões sobre o tema de igualdade e equidade. 

 Principais iniciativas

“Mulheres: da casa à cidade – direitos e cidadania na pandemia” 

Foi um evento on-line e fez parte do II Ciclo de Debates Cidades Inclusivas para Mulhe-
res e foi incluído pela Câmara dos Deputados nas comemorações do Dia internacional 
das Mulheres. O objetivo foi apresentar, sob a perspectiva da Arquitetura, o cenário da 
realidade feminina na cidade, com destaque para o estado sanitário grave estabelecido 
pela pandemia da Covid-19. O evento contou com o apoio da Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados, do CAU/DF, da CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e 
das entidades que formam o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanis-
tas (CEAU): ABAP, ABEA, AsBEA, FNA, IAB e FeNEA. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0115-02/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0115-02/
https://www.caubr.gov.br/ao-vivo-mulheres-da-casa-a-cidade-direitos-e-cidadania-em-tempos-de-pandemia
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Texto na revista Projeto – Edição especial  
“Mulheres na Arquitetura”

Em julho de 2021, em parceria com a revista Projeto, o CAU/BR divulgou dados 
e reflexões sobre os obstáculos à atuação feminina na profissão. A edição 
especial da revista foi publicada em homenagem à 1ª comemoração do Dia 
Nacional da Mulher Arquiteta e Urbanista, instituído pela Resolução CAU/BR 
nº 194, de 25 de setembro de 2020. Foram também publicadas postagens nas 
redes do CAU em comemoração à data.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Revista Projeto Fonte: Instagram CAU/BR Fonte: Site da Revista Projeto 

https://revistaprojeto.com.br/acervo/conteudos-de-marca/conteudo-cau-br-o-cau-brasil-na-promocao-da-equidade-de-genero/
https://revistaprojeto.com.br/acervo/conteudos-de-marca/conteudo-cau-br-o-cau-brasil-na-promocao-da-equidade-de-genero/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao194/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao194/
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR

Plenária do CAU/BR e dos CAU/UF recebe deputada  
Carmen Zanotto

Conselheiros do CAU/BR e presidentes dos CAU/UF receberam a depu-
tada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC) para debater ações em 
defesa dos direitos das mulheres nas cidades brasileiras. 

A videoconferência fez parte do 2º Ciclo de Debates Cidades Inclusivas 
para as Mulheres. Durante o evento, a presidente destacou as ações de 
equidade de gênero realizadas pelo CAU/BR nos últimos dois anos, como 
o 1º Diagnóstico de Gênero na Arquitetura e Urbanismo, que aponta a 
necessidade da promoção da igualdade de direitos na profissão.

Criação do hotsite “Mulheres na Arquitetura  
e nas cidades”

O hotsite ”Mulheres na Arquitetura e nas cidades” foi 
desenvolvido como parte do compromisso do CAU com 
a promoção da Equidade de Gênero na Arquitetura e 
Urbanismo e para divulgar os resultados dos trabalhos da 
Comissão Temporária de Equidade de Gênero do CAU/
BR e da Comissão Temporária de Política de Equidade de 
Gênero do CAU/BR. Esse canal foi construído em rede, 
com o apoio dos CAU/UF e de diversas entidades de 
Arquitetura e Urbanismo, e compõe as ações decorrentes 
da adesão do CAU/BR aos Princípios de Empoderamento 
Feminino (WEP, sigla em inglês) da ONU Mulheres e do 
Pacto Mundial.

Fonte: Site CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/presenca-parlamentar-plenaria-do-cau-br-e-dos-cau-uf-recebe-deputada-carmen-zanotto/
https://www.caubr.gov.br/presenca-parlamentar-plenaria-do-cau-br-e-dos-cau-uf-recebe-deputada-carmen-zanotto/
https://www.caubr.gov.br/equidade/
https://www.caubr.gov.br/equidade/
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Site CAU/BR

Publicação da “Política do CAU para a equidade  
de gênero”

A política do CAU para a equidade de gênero teve como principais 
subsídios os resultados do 1º Ciclo de Debates “Mulheres na Arquite-
tura – cidades inclusivas para mulheres” e do 1º Diagnóstico Gênero 
na Arquitetura e Urbanismo (resultados de ambos disponíveis nesta 
plataforma) e compreende diretrizes a serem implementadas em 
várias esferas e escalas, organizadas em seis eixos:

Políticas afirmativas – descontos para ex-cotistas e 
genitores em licença parental

Durante a 118ª Plenária do CAU Brasil, na véspera do Dia da Consciência 
Negra, como fruto da colaboração da CTRED-CAU/BR com a CPFI-CAU/
BR, foi aprovada a concessão de descontos para o pagamento integral 
à vista da anuidade para ex-cotistas e genitores em licença parental. 
Ambas as modalidades entrarão em vigor após a implementação das 
funcionalidades no SICCAU em 2022, para início em 2023. 

“Tenho muito orgulho de, neste momento tão difícil, poder estar no 
CAU/BR pautando o debate de raça, gênero e diversidade e construindo 
ações afirmativas que valorizem a atuação de profissionais negros e 
negras em todo o país. É muito simbólico ter aprovado um desconto 
para egressos cotistas justamente na véspera do Dia da Consciência 
Negra. Apesar de ouvir falas que querem dizer que este não é o meu 
lugar, tenho certeza de que esse foi o primeiro de muitos passos que 
virão no sentido de tornar o conselho um espaço no qual pessoas como 
eu se sintam pertencentes.” (Conselheira Camila Leal, da PB, coorde-
nadora-adjunta da CTRED e membro da CPFI).

90% (noventa por cento) durante os dois primeiros 
anos após a colação de grau, para egressos de uni-
versidades públicas ou privadas que ingressaram por 
meio de políticas afirmativas (raciais ou sociais), rece-
beram bolsas integrais ou participaram de programas 
públicos de financiamento estudantil. 

50% (cinquenta por cento) no ano subsequente para arquitetos ou arquitetas 
e urbanistas que estejam usufruindo ou tenham usufruído de licença paren-
tal, incluindo casos de perda da gestação e adoção.

Fonte: Site CAU/BR

 � Equidade no COTIDIANO da 
Arquitetura e do Urbanismo;

 � Equidade na HISTÓRIA da 
Arquitetura e do Urbanismo;

 � Equidade na FORMAÇÃO em 
Arquitetura e Urbanismo;

 � Equidade na PRÁTICA em 
Arquitetura e Urbanismo;

 � Equidade na POLÍTICA da 
Arquitetura e do Urbanismo;

 � Equidade no CONSELHO de 
Arquitetura e Urbanismo.

O documento, aprovado pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0107-
01/2020 e publicado em 2021, deverá ser continuamente atualizado 
e monitorado.

https://www.caubr.gov.br/equidade/wp-content/uploads/2021/03/politica-do-cau-para-a-equidade-de-genero-8-compactado.pdf
https://www.caubr.gov.br/equidade/wp-content/uploads/2021/03/politica-do-cau-para-a-equidade-de-genero-8-compactado.pdf
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Dia da Consciência Negra: ações do CAU buscam combater 
discriminação e exclusões

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE) promoveu o ciclo de debates   
“Cidade, Arquitetura e negritude”. O evento buscou refletir sobre a questão 
racial no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo e teve a participação do CAU/
BR.

O CAU/BR promoveu várias publicações no site sobre o tema.

Fonte: Site CAU/BR

https://caubr.gov.br/dia-da-consciencia-negra-acoes-do-cau-buscam-combater-discriminacao-e-exclusoes/
https://caubr.gov.br/dia-da-consciencia-negra-acoes-do-cau-buscam-combater-discriminacao-e-exclusoes/
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A pesquisa ‘Equidade na formação’ 
havia sido promovida pela gestão 
anterior junto à Federação Nacio-
nal de Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo (FeNEA). A partir da sua 
tabulação prévia, constatou-se, por 
exemplo, que os alunos homens 
se sentem mais confortáveis em 
papéis de liderança e criação e as 
mulheres na parte operacional.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Mensuração de indicadores de iniquidade

As iniquidades inerentes à atuação profissional têm sido mensuradas 
e acompanhadas pelo conselho por meio de estudos como o 1º Diag-
nóstico Gênero na Arquitetura e Urbanismo, realizado em 2020. 
Durante o ano de 2021, a CTRED-CAU/BR buscou confirmar os resul-
tados do Censo dos Arquitetos e Urbanistas 2020 a partir de outras 
bases de dados e questionários.

A partir dos CPFs dos arquitetos e das arqui-
tetas e urbanistas que participaram do Censo 
2020, a CTRED-CAU/BR enviou um formulário 
com perguntas qualitativas aos respondentes 
não brancos, não cisgêneros e com deficiência 
para compreender e mapear as suas experiên-
cias nos espaços não normativos da profissão, 
coletando relatos como:

“A carga emocional é muito pesada, principal-
mente para pessoas neurodivergentes, (...) 
enfrentei diversas crises que por vezes beira-
vam o suicídio. Enfrentei também uma dificul-
dade imensa de encontrar estágio (...)”

O censo contém um dado inédito: a inclusão 
do perfil racial dos profissionais. O levanta-
mento revela que, entre os 41.897 profissio-
nais ouvidos, 22% se identificam com a cor 
ou raça negra. O Censo de 2020 também con-

firmou o resultado do 1º Diagnóstico Gênero na Arquitetura e Urbanismo: a média 
salarial dos homens brancos (R$ 5.590,00) é quase o dobro das mulheres pretas 
(R$ 2.888,00). Elas representam apenas 6% dos arquitetos e urbanistas.

1615
>14

>1313

10 13 vezes mais 
homens que 

mulheres  
acham que o 
CAU não deve
promover a 
equidade de 
gênero nas 

cidades

há pelo menos 
13 vezes mais 

homens brancos 
do que mulheres 
pretas na faixa 
de rendimento 

médio acima de 
13 salários 

mínimos

o percentual de 
mulheres que 

sofrem violência 
sexual com 

frequência média 
trimestral é mais  

que 14 vezes 
maior do que o

de homens 

arquitetas e 
urbanistas 

o número de

pretas que
declararam ter
sofrido assédio

sexual é 16
vezes maior do

que o de
arquitetos e
urbanistas 

brancos

o número de 
mulheres que 
tiveram muita 
dificuldade em 

conciliar 
maternidade e 
trabalho é 15 
vezes maior 
do que o de 

homens

10 vezes mais 
homens acham 
que têm menos 

responsabilidade 
pela criação dos 
filhos do que as 

mães

Ranking da iniquidade de gênero
segundo o 1º Diagnóstico “Gênero na Arquitetura e Urbanismo”

(942 respostas de 30.12.2019 a 30.11.2020, tabulação em andamento desde 10.2021)

(139 respostas de 27.10.2021 a 3.12.2020, tabulação em andamento desde 10/2021)

Quando trabalha em grupo,
você prefere assumir qual tipo de papel?

Liderança/
coodenação/

diretoria/ gestão

Organização/
administração/

secretariado

Criação/
concepção/

execução artística

Operacional/
executivo/ força

de trabalho

31%

14% 14%

30%
41% 34%

16%
20%

homem mulher

(41.897 respostas de 2.1 a 30.6.2020, tabulação em 12.2021)
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Edifício Copan
 São Paulo, Brasil

ALOCAÇÃO DE  
RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DA GESTÃO



GESTÃO DE PESSOAS RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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CAU/BR | Força de trabalho: A composição da 
força de trabalho do Conselho em dezembro de 
2021 era formada por 140 colaboradores, dividi-
dos da seguinte forma:

 � 23 empregos de livre provimento e demis-
são (ELPD), sendo 8 ocupados por empre-
gados efetivos

 � 38 analistas efetivos 

 � 25 assistentes efetivos

 � 21 estagiários

 � 1 mandatário (Ouvidor)

 � 13 analistas temporários 

 � 5 assistentes temporários 

 � 1 temporário em licença saúde

 � 9 terceirizados (mão de obra exclusiva)

 � 4 empregados efetivos em licença não 
remunerada

CONTRATO Masculino Feminino

Efetivo 28 34

ELPD 7 7

ELPD/Efetivo 4 4

Temporário 6 14

ACIMA DE 61

56 A 60

51 A 55

46 A 50

41 A 45

36 A 40

31 A 35

26 A 30

ATÉ 25 1

9

33

19

5

11
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6
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4
4

7
7

28
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Empregados por gênero

Empregados faixa etária

LPD/EFETIVO

LPD

EFETIVO

TEMPORÁRIO

homem mulher
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33
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6
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4
4

7
7

28
34

Empregados por gênero

Empregados faixa etária
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LPD

EFETIVO

TEMPORÁRIO

homem mulher

ACIMA DE 61

56 A 60

51 A 55

46 A 50

41 A 45

36 A 40

31 A 35

26 A 30

ATÉ 25 1

9

33

19

5

11

19

1

6

6
14

4
4

7
7

28
34

Empregados por gênero

Empregados faixa etária

LPD/EFETIVO

LPD

EFETIVO

TEMPORÁRIO

homem mulher Distribuição de empregados por gênero

https://transparencia.caubr.gov.br/empregados/
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GESTÃO DE PESSOAS
 � Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): Este termo, fir-

mado entre o CAU/BR e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT), tem o objetivo de coibir prática de assédio moral do 
trabalho no âmbito do conselho.

 � Em continuidade ao ciclo de palestras sobre o tema, ini-
ciado no ano de 2020, o CAU/BR realizou em 2021 pales-
tras sobre assédio moral abordando diversos assuntos, 
tais como, conceitos e formas de assédio; a importân-
cia da confiança nas relações de trabalho dentre demais 
temas pertinentes.

 � Programa de Qualidade de Vida e Saúde do CAU/BR (PQVS-
-CAU): Em continuidade ao PQVS, o Núcleo de Recursos 
Humanos elaborou diversos encontros com o objetivo de 
aprimorar o conhecimento sobre variados temas de inte-
resse geral:

 � Palestra Papo de Valor — Abordamos o tema de finanças 
e investimentos para incentivar a garantia de uma estabi-
lidade financeira no futuro;

 � Roda de Conversa — Masculinidade x fragilidade;

 � Roda de Conversa — Potenciais e desafios de ser mulher;

 � Roda de Conversa — Primeiros socorros para a mente.



RESULTADOS  
E DESEMPENHO

 � Acordo Coletivo de Trabalho: Permanece vigente até o ano de 2023. 

 � Norma de Teletrabalho: Foi criado um grupo de trabalho, por meio da 
Portaria Presidencial n° 357/2021. O objetivo deste GT é criar norma-
tivos para a regulamentação do teletrabalho do CAU/BR.

 � Processo Seletivo Simplificado: por meio do PSS, o CAU/BR ampliou 
sua força de trabalho com a contratação de mais 5 empregados tem-
porários: 4 analistas e 1 assistente.

 � Código de Conduta: Foi criado um grupo de trabalho, por meio da 
Portaria Presidencial n° 358/2021. O objetivo deste GT foi a elabora-
ção do Código de Conduta dos Empregados do CAU/BR.

 � Realização de eleições para membros da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA): mesmo sem a obrigatoriedade, em fun-
ção da quantidade de empregados e grau de risco da atividade do 
Conselho, conforme NR5 do Ministério do Trabalho e Previdência, 
foi realizado todo processo eleitoral para membros da CIPA com o 
intuito de promover a qualidade de vida e segurança no trabalho.

 � Avaliação de desempenho 2021: A norma de avaliação de desempe-
nho passou por atualização com o intuito de tornar o processo mais 
dinâmico e produtivo. Foi realizada a revisão geral no texto, houve 

troca e inclusão de novas competências e, ainda, melhorias no 
formulário de avaliação.

 � Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD): A comissão 
permanece com o recebimento e análise de recursos dos 
empregados que necessitaram desse instrumento de forma 
mais ativa e participativa.

 � Promoção por mérito: O ano de 2021 foi ano de promoção por 
merecimento, conforme PCCR, onde deveriam ter sido promo-
vidos 20% dos empregados com as maiores notas. Entretanto, 
como uma medida de reconhecimento, incentivo e valorização 
individual e coletiva, foi autorizado pela presidência do CAU/BR 
o aumento do percentual de promoção para 50%. Com isso, a 
quantidade de promovidos passou de 16 para 39 empregados.

 � Plano de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas: No ano de 
2021, a Gerência-Executiva apresentou o plano de trabalho 
da nova gestão com relação ao desenvolvimento de pessoas, 
compreendendo os anos de 2021 a 2023. Esse plano contem-
pla ações que deverão ser desenvolvidas de forma permanente 
e ações de ordem prioritária, visando aprimorar o relaciona-
mento e o desempenho do empregado a partir de uma ges-
tão efetiva e que estimule o relacionamento das equipes e o 
desenvolvimento dos empregados para que os processos do 
conselho sejam concluídos de forma eficiente.

GESTÃO DE PESSOAS
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https://transparencia.caubr.gov.br/act/
https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres357/
https://transparencia.caubr.gov.br/processoseletivosimplificado/
https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres358/


 � Gestão do CAU/BR: Em dezembro do ano de 2021, o 
CAU/BR possuía um total de 12 empregos de livre pro-
vimento e demissão equiparados ao DAS 1, 2 e 3. Des-
ses, 50% eram ocupados por empregados detentores 
de empregos efetivos. Para atendimento da Delibera-
ção Plenária 0073-09/2017, o percentual de ocupação 
deve ser de no mínimo de 50% sobre os empregos 
equiparados apenas ao DAS 1, 2 e 3. 

 � Níveis de qualificação dos empregados: Do quadro 
de efetivos e livre provimento, no ano de 2021, dentre 
os 98 colaboradores divididos entre livre provimento, 
analistas e assistentes, apenas 4 assistentes pos-
suem apenas nível médio.

 � Salários dos empregados em gráficos: Para uma 
melhor visualização, criamos um gráfico com os salá-
rios de empregados efetivos e de livre provimento. 

 � Evolução dos gastos com pessoal: No ano de 2021, 
a receita corrente foi de R$ 52.742.818,00 e a des-
pesa com pessoal (salários e encargos) foi de 
R$ 19.755.990,00 — totalizando 37%. (conforme dados 
da Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica).

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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Analista

R$ 530.099,31

Soma dos 
salários
por cargos

Supervisor

R$ 7.206,40

Assessor Especial

R$ 31.423,32

Assistente

R$ 134.163,55

Coordenador

R$ 119.009,26

Gerente/ Assessor

R$ 157.671,05

Gerente-Executiva/
Sec. da Mesa/ Chefe de Gabinete

R$ 81.370,55

1%

50%

3%

12%

11%

15%

8%

Gastos 
com benefícios 

a pessoal
em 2021

Auxílio saúde titular  

R$ 1,295.675,70

Auxílio saúde dependente

R$ 190.940,24

5%

Auxílio odontológico

R$ 21.397,81

1%

Compremento INSS

R$ 18.837,81

0%

Auxílio alimentação

R$ 1.241.966,11

30%

Auxílio creche

R$ 79.910,39

2%

Auxílio transporte

R$ 8.770,40

0%

Rescisões

R$ 300.175,34

7%

Férias

R$ 1.072.14,38

25%

30% 

Analista

R$ 530.099,31

Soma dos 
salários
por cargos

Supervisor

R$ 7.206,40

Assessor Especial

R$ 31.423,32

Assistente

R$ 134.163,55

Coordenador

R$ 119.009,26

Gerente/ Assessor

R$ 157.671,05

Gerente-Executiva/
Sec. da Mesa/ Chefe de Gabinete

R$ 81.370,55

1%

50%

3%

12%

11%

15%

8%

Gastos 
com benefícios 

a pessoal
em 2021

Auxílio saúde titular  

R$ 1,295.675,70

Auxílio saúde dependente

R$ 190.940,24

5%

Auxílio odontológico

R$ 21.397,81

1%

Compremento INSS

R$ 18.837,81

0%

Auxílio alimentação

R$ 1.241.966,11

30%

Auxílio creche

R$ 79.910,39

2%

Auxílio transporte

R$ 8.770,40

0%

Rescisões

R$ 300.175,34

7%

Férias

R$ 1.072.14,38

25%

30% 
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APRIMORAR E INOVAR OS 
PROCESSOS E AS AÇÕES FÓRMULA PERIODICIDADE META  

2021 
META 2021 

ALCANÇADA
BASE 

DE DADOS

Índice de absenteísmo 
compulsório (doença) 

561 (dias de faltas por atestado SGI)

x100 Anual 5,00% 2,14% SGI 
104 (colaboradores — folha de pagamento DEZ/2021)  
x 252 (dias úteis)

Índice de crescimento da 
folha de pagamento de 
pessoal (inclui benefícios- 
salário e encargos)

14.760.557,35 (valor líquido da folha de pagamento  
+ FGTS 2021 + férias com FGTS 2021  
+ rescisão 2020) *incluído estagiários no ano de 2021

x100 -100 Trimestral 7,15% 20,64%
Folha de 

pagamento 
2020/202112.234.497,24 (valor líquido da FOPAG  

+ FGTS 2020 + Férias com FGTS 2020  
+ Rescisão 2020)

Índice de servidores efetivos 
ocupantes de cargos e 
funções comissionadas 
(Deliberação Plenária DPOBR 
Nº 0073-09/2017)

8 (quantidade servidor efetivo ocupantes  
de cargo correlacionado aos de DAS)

x100 Trimestral 9,09% 7,69%
Folha de 

pagamento 
dez/2021 104 (Quantidade de empregados do CAU  

folha de dez 2021)

GESTÃO DE PESSOAS

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacaoplenaria-dpobr-0073-09/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacaoplenaria-dpobr-0073-09/


GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Foram realizados e concluídos 14 (quatorze) pregões eletrônicos e 33 
(trinta e três) processos de dispensa e inexigibilidade de licitação no 
ano de 2021. Além disso, foram realizadas 25 (vinte e cinco) renova-
ções contratuais. 

O Concurso nº 1/2020, iniciado em dezembro de 2020, foi concluído 
em 2021, tendo o seu resultado divulgado em 4 de junho.

Foram realizadas 10 (dez) chamadas públicas, que subsidiaram con-
tratações de serviços de publicidade e a geração de parcerias entre o 
conselho e entidades privadas. Dentre elas, destacamos a Chamada 
nº 5/2021, que originou 5 (cinco) termos de fomento e a Chamada nº 
6/2021, que originou outros 3 (três) termos de fomento.

O índice de insucesso dos processos de aquisição (ou seja, número de 
processos anulados + cancelados + desertos + fracassados / número 
total de processos) foi de (1 / 47) x 100 = 2,13%.

Já o índice de economia alcançada nas licitações foi de 22,67%. DIS
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33

25

14
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0

Quantitativo por Modalidade

Acesse as licitações em: https://transparencia.caubr.gov.br/licitacoes/
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INDICADORES DA GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

APRIMORAR E INOVAR OS 
PROCESSOS E AS AÇÕES FÓRMULA PERIODICIDADE META  

2020 
META 
2021 

META 2021 
REPROGRAMADA

META REALIZADA 
EM 2021

Índice de insucesso dos 
processos de aquisições (ou 
seja, número de processos 
anulados + cancelados + 
desertos + fracassados)

Número de processos anulados  
+ cancelados + desertos + fracassados 

Anual 25% 22% 15,10% 2,13%

Total de processos de licitação 

Índice de economia alcançada  
nas licitações

Valor licitado

Anual 28% - 33% 22,67%

Valor de previsto

RESULTADOS  
E DESEMPENHO



GESTÃO DE EVENTOS E VIAGENS 
DESEMPENHO

Em 2021, o mundo enfrentava a pandemia da Covid-19. Todavia, com um 
melhor conhecimento acerca da doença e o início do avanço vacinal, os even-
tos começaram a ser retomados em uma escala maior, se comparado a 2020, 
mas ainda em volume menor se comparado aos anos anteriores. Houve tam-
bém a mudança de eventos puramente presenciais para os eventos híbridos, 
com participantes simultaneamente in loco e on-line.

1) principais eventos presenciais e híbridos em 2021:

 � 14 e 15 dejaneiro: 8ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR;

 � 26 de janeiro: 14ª Reunião de Coordenadores de Comissões Ordinárias e 
Especiais;

 � 23 e 24 de setembro: 116ª Reunião Plenária Ordinária e 37ª Reunião Ple-
nária Ampliada do CAU/BR;

 � 3 a 5 de novembro: Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina;

 � 18 e 19 de novembro: 118ª Plenária Ordinária do CAU/BR;

 � 14 e 15 de dezembro: 119ª Plenária Ordinária e 38ª Ampliada do CAU/BR;

 � 15 de dezembro: Solenidade do Dia do Arquiteto e Urbanista.

2) Principais eventos virtuais em 2021:

 � 19 de março: Ciclo de debates “Cidades Inclusivas para as Mulheres” — 
Mulheres: da casa à cidade — direitos e cidadania em tempos de pande-
mia”;

 � 18 de junho: Fórum Internacional de Entidades de Arquitetura;

 � 11 de julho: Premiação do CAU Educa no UIA2020RIO.

Somando todos os fornecedores contratados por meio de pro-
cessos diretos ou licitações envolvidos na realização dos even-
tos acima, foi gasto em 2021 o montante de R$ 185.904,44.

Dentre os eventos realizados em 2021 não mencionados ante-
riormente, mantiveram-se as reuniões plenárias ordinárias, reu-
niões plenárias ampliadas ordinárias e as reuniões mensais de 
comissões ordinárias e especiais, conforme calendário e de 
forma virtual. Além desses eventos, a Assessoria de Comunica-
ção Social e as comissões promoveram diversos outros eventos 
on-line e lives. 

O Núcleo de Eventos e Viagens participou também do grupo que 
realizou o Espaço do CAU/BR no UIA 2020, no Rio de Janeiro, de 
18 a 22 de julho, na sede da UIA, cujos custos e maiores infor-
mações integram parte própria neste relatório que tratam do 
evento, dada sua importância.

Foram gastos R$ 368.889,77 em passagens aéreas emitidas por 
meio de agências de viagens licitadas.

Com a contratação, por meio de seguradora licitada, de seguro 
viagem para os conselheiros do CAU/BR, foram gastos R$ 
2.124,43.
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GESTÃO DOCUMENTAL 
DESEMPENHO

 � Manutenção e atualização dos módulos de documento e processo de protocolo no 
Sistema de Gestão Integrada do CAU/BR (SGI), incluindo treinamento de todos os 
colaboradores do CAU/BR para operar os módulos do sistema; 

 � Auxílio aos CAU/UF para implantação do uso do Código de Classificação e Tabela 
de Temporalidade e Destinação de Documentos nas áreas meio e fim no CAU, con-
forme legislação vigente;

 � Renovação do contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

 � Reorganização do Arquivo-Geral do CAU/BR.

104RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CAU/BR 2021



GESTÃO DE SERVIÇOS GERAIS 
DESEMPENHO

O Núcleo de Serviços Gerais do CAU/BR atua no suporte às ati-
vidades essenciais do conselho, possuindo alguns contratos sob 
sua administração, tais como: prestação de serviços terceirizados 
(limpeza, copeiragem, motorista, recepcionista e garçonete), forne-
cimento de solução de gerenciamento para o abastecimento dos 
veículos funcionais, outsourcing de impressão e fornecimento de 
serviços de telefonia fixa e móvel. No núcleo, também há um ser-
viço de suporte em tecnologia da informação, por meio do qual as 
demandas de correções de software e hardware dos equipamentos 
do conselho são executadas.

Nos meses de abril e maio de 2020, ocorreu a mudança da sede do 
CAU/BR, que saiu do Edifício Serra Dourada para o Edifício General 
Alencastro. Na ocasião, foi necessária a contratação de empresas 
para desmontagem e remontagem dos móveis, para o transporte 
dos itens, além de outras pequenas contratações e compras de 
materiais, as quais permitiram a execução de adaptações neces-
sárias à mudança. Com a nova sede, o Núcleo de Serviços Gerais 
passou a atuar também como preposto entre o CAU/BR e o Con-
domínio do Edifício General Alencastro, o qual é administrado pela 
Fundação Sistel de Seguridade Social (SISTEL), e devolveu espaços 
locados no Edifício Serra Dourada. Destaque-se ainda que, com a 
pandemia de Covid-19, algumas necessidades foram reavaliadas, 
uma vez que a maior parte do corpo funcional exerceu suas ativida-
des por meio de teletrabalho. Assim, algumas contratações (licita-
ções e dispensas) não tiveram continuidade, tais como: serviços de 
dedetização, manutenção predial, serviços de táxi, aluguel de salas 
na antiga sede do conselho e serviços de manutenção dos apare-
lhos de ar condicionado.
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A Coordenadoria de TI realizou em 2021 vários serviços sob demanda, dos quais destacam-se:

3. Armazenamento de Arquivos (TB)

Utilizado

Contratado

6,8

10

4. Disco Servidores

Utilizado

Contratado

4.535

10.000

1. Envio de Newsletter

Utilizado

Contratado

23.946.039

61.200.000

2. E-mail Corporativo

Utilizado

Contratado

2.150

2.500

Fonte: CSC-CAU/BR

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COORDENADORIA DE TI
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PONTOS DE
FUNÇÃO

CONTRATADOS

5.600

PONTOS DE
FUNÇÃO

UTILIZADOS

4.235

6. Fábrica De Métricas

5. Disponibilidade de Serviços

DISPONIBILIDADE MÉDIA

100%
+8,22%

COMPARATIVO
2020 x 2021

PONTOS DE
FUNÇÃO

CONTRATADOS

5.600

PONTOS DE
FUNÇÃO

UTILIZADOS

4.235

6. Fábrica De Métricas

5. Disponibilidade de Serviços

DISPONIBILIDADE MÉDIA

100%
+8,22%

COMPARATIVO
2020 x 2021

Fonte: CSC-CAU/BR

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Disponibilidade dos serviços aumentou em razão da 
migração de nuvem para a Azure.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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COORDENADORIA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA – SGI
EQUIPE: Coordenadora, 2 analistas técnicas, 1 analista de sistemas e 1 assistente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Promover a melhoria na condução dos 
processos internos do CAU a partir de uma 
visão integrada da gestão, determinando 
as atividades, responsáveis e indicadores 
de desempenho para os processos, em 
conformidade com a missão institucional 
do conselho.
 Contribuir para o atendimento ao Decreto 
Nº 8.539/2015 (Processo Administrativo 
Eletrônico) no CAU;
 Viabilizar o acompanhamento periódico 
sistemático do planejamento e da gestão 
estratégica, de forma automatizada e 
consolidada.

 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.
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O.S. ABERTAS POR TIPO

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

3.256 USTs
EXECUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA

HORAS DE CAPACITAÇÃO

NÃO REALIZADAS 

Gestão de
Projeto SLA

56%

Ordens
de serviço

HDM
2%

CPM
10%

ECM
6%

Gestão de
Projeto -GP

13%

BPM
11%Hospedagem

2%

em 2021

AÇÕES E DEMANDAS - 2021
Referência: O.S. pagas até dez 2021
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CHAMADOS ANÁLISE
DOS CHAMADOS

Ambiente
17%

Solicitações
16%

TOTAL
88

Customização
4%

Erro
10% Dúvida

52%
Sob análise
1%

DÚVIDAS*46

SOLICITAÇÕES14

CONFIGURAÇÕES3

AMBIENTE15

ERROS9

SOB ANÁLISE1

Fonte: CSC-CAU/BR

OBSERVAÇÃO

*A maioria dos chamados de dúvidas trataram 
sobre configurações da suíte.

AÇÕES E DEMANDAS JUNTO AO FORNECEDOR
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REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES - FRD102

REQUISIÇÃO RECURSO DE AVALIAÇÃO15

SOLICITAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO13

SOLICITAÇÃO DE EVENTOS11

ABERTURA DE COMPRAS / RS8

PROCESSO ÉTICO / NAC7

LANÇAMENTO DE PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS /  BR4

SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO1.116

AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO821

ABERTURA DE PROTOCOLO537

SOLICITAÇÕES NGD333

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO302

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS / BR219

PROCESSO DE GUARDA208

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS / RS180

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO156

INSTÂNCIAS ABERTAS – ANO 2021

INSTÂNCIAS ABERTAS - ANO 2021
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HISTÓRICO DOS PROCESSOS  
HOMOLOGADOS – CAU/BR

PROCESSO ÚLTIMA REVISÃO PUBLICAÇÃO DA REVISÃO 

Lançamento de período aquisitivo de férias 2 19/08/2018

Cadastro de convocado 3 03/04/2020

Requisição de recurso de avaliação 5 17/04/2020

Bonificação do PCCR 7 29/07/2020

Cadastro de evento e convocação 15 10/08/2020

Convocação 13 10/08/2020

Prestação de contas 4 10/08/2020

Solicitação de convocação virtual 1 11/08/2020

Convocação remota 2 11/08/2020

Solicitação de reembolso 5 31/08/2020

Processo de guarda 1 20/01/2021

Abertura de protocolo 6 20/01/2021

Solicitação de acompanhamento de atividades 6 12/03/2021

Apresentação de atestado médico 5 20/08/2021

Solicitação de evento 21 04/10/2021

Solicitação de treinamento 1 15/10/2021

Solicitação ao Núcleo de Gestão Documental 3 12/11/2021

Solicitação de férias 24 28/11/2021

Solicitação de abono 1 02/12/2021

Solicitação de pagamento 17 16/12/2021

Plano Anual de Atividades 23 27/12/2021

Solicitação de gratificação 3 29/12/2021
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HISTÓRICO DOS PROCESSOS 
HOMOLOGADOS – CAU/UF

ENTE NOME ÚLTIMA REVISÃO PUBLICAÇÃO DA REVISÃO 

CAU/SP Solicitação de eventos 2 01/07/2018

CAU/RS Solicitação de eventos 10 13/08/2018

CAU/RS Lançamento de período aquisitivo 1 21/04/2019

CAU/SP Solicitação de férias 3 11/02/2020

CAU/UF Processo Ético — segunda instância 0 14/05/2020

CAU/RS Solicitação de férias 9 22/07/2020

CAU/UF Processo ético 2 29/07/2020

CAU/RS Processo de compras 1 25/02/2021

CAU/RS Abertura de compras 5 04/03/2021
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GESTÃO DOCUMENTAL

TIPOS QUANTIDADE

ADMINISTRATIVOS  41

COMUNICAÇÃO 11

CONTRATAÇÃO 27

ELEITORAL 10

FINANCEIRO 14

JURÍDICO 10

NORMATIVOS 17

ORIENTATIVOS 3

SUPORTE 4

CAU/SP E CAU/RS 13

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO 1

151 TIPOS DOCUMENTAIS

7.747
DOCUMENTOS  
CADASTRADOS 
EM 2021
(2020: 1.941 DOCUMENTOS)

619
ABERTURAS  
DE PROTOCOLOS  
EM 2021
(2020: 319 PROTOCOLOS)
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PORTAIS DE GESTÃO [BR]

 TÍTULO ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

PÁGINA INICIAL 08/11/2021

[TODOS] ACOMPANHAMENTO DE FÉRIAS CAU/BR 29/04/2021

[GESTOR] PLANOS DE TRABALHO 20/01/2022

[RH] PLANOS DE TRABALHO 17/01/2022

[GESTOR] DESEMPENHO MINHA EQUIPE 11/11/2021

[NÚCLEO DE GESTÃO DOCUMENTAL] PROTOCOLO 03/11/2021

[RH] RESULTADO COMPETÊNCIAS 20/01/2022

[GESTOR] FÉRIAS/ABONO MINHA EQUIPE 26/01/2022

[RH] GESTÃO DE ABONOS 01/02/2022

[TODOS] COLABORADORES AUSENTES 26/01/2022

[RH] GESTÃO DE GRATIFICAÇÕES 13/01/2022

[RH] GESTÃO DE FÉRIAS 01/02/2022

[RH] GESTÃO DE REEMBOLSOS 01/02/2022

[RH] ATESTADOS MÉDICOS 01/02/2022

[RH] AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 03/11/2021

15 PORTAIS DISPONIBILIZADOS



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

No tocante à sustentabilidade ambiental, o CAU/BR 
adota a conscientização permanente do seu quadro 
funcional no sentido de observar ações 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 assi-
natura digital e evitar impressões.

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, 
por exemplo).
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ORÇAMENTO RESULTADOS  
E DESEMPENHO

O Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR 
estabelece as iniciativas estratégicas das 
unidades por meio de projetos e ativida-
des. A alta administração elabora o plano 
com vistas a atender os objetivos e metas 
definidas para o ano corrente. O orçamento 
anual é lançado por conta contábil, ou seja, 
por elemento de despesa. No decorrer do 
exercício, é possível realizar ajustes por 
meio de transposições orçamentárias. Na 
reprogramação do Plano de Ação e Orça-
mento, pode-se revisar as metas e realizar 
os ajustes orçamentários necessários.

Resultado orçamentário 

O superávit orçamentário apurado ao final do exercício de 
2021 foi de R$ 7.260.715,00.

Investimentos Patrimoniais

Os investimentos patrimoniais totalizaram R$ 
3.010.146,00.

Fatos Relevantes

As receitas correntes apresentaram uma variação posi-
tiva de 8% frente ao valor previsto e de 28% em relação ao 
exercício anterior.

As despesas correntes apresentaram uma variação nega-
tiva de 14% frente ao valor previsto e um acréscimo de 
24% em relação ao exercício anterior.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Anuidades PF e PJ

RRT

Taxas e Multas

Aplicações
Financeiras

Compartilhamento
CSC

Outras Receitas
Concorrentes

16,08 MILHÕES

17,57 MILHÕES

18,28 MILHÕES

19,39 MILHÕES

11,04 MILHÕES

10,52 MILHÕES

1,33 MILHÕES

2,54 MILHÕES

1,21 MILHÕES

1,85 MILHÕES

707 MIL

866 MIL

APROVADO 2021 REALIZADO 2021

COMPARATIVO  
DAS RECEITAS 

Comparativo das Receitas –  
Aprovado x Realizado 2021 (em R$)

 RECEITAS APROVADO 
2021 

 REALIZADO 
2021 VAR.

 Arrecadação: 35.697.102 39.516.954 11%

Anuidades PF e PJ 16.081.980 17.574.157 9%

RRT 18.281.156 19.393.593 6%

Taxas e multas 1.333.966 2.549.204 91%

 Outras Receitas: 12.973.978 13.225.864 2%

Aplicações 
financeiras 1.217.000 1.835.152 51%

Compartilhamento 
CSC 11.049.505 10.523.735 -5%

Outras receitas 
correntes 707.474 866.977 23%

Orçamento Corrente - 
Subtotal 48.671.080 52.742.818 8%

Capital - superávit 
financeiro 18.423.314  - -100%

Total Geral 67.094.394 52.742.818 -21%

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.

Acesso ao Comparativo da Receita em: https://transparencia.caubr.gov.br/comparativoreceita/
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COMPARATIVO  
DAS RECEITAS 

Comparativo das Receitas – Realizado 2019 x 2020 x 2021

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 RECEITAS REALIZADO 2019 REALIZADO 2020 REALIZADO 2021

 Arrecadação: 34.845.086 33.852.591 39.516.954

 Anuidades PF e PJ 15.453.991 16.095.710 17.574.157

 RRT 17.674.275 16.274.039 19.393.593

 Taxas e multas 1.716.820 1.482.842 2.549.204

 Outras receitas: 15.797.950 7.223.388 13.225.864

 Aplicações financeiras 1.868.609 902.752 1.835.152

 Compartilhamento CSC 9.558.555 5.607.426 10.523.735

 Outras receitas correntes 4.370.786 713.210 866.977

 Orçamento corrente - subtotal 50.643.036 41.075.979 52.742.818

 Capital - superávit financeiro  -  -  - 

 Total geral 50.643.036 41.075.979 52.742.818

Legenda: RRT — Registro de Responsabilidade Técnica; Compartilhamento CSC — Compreende os aportes realizados para manutenção do Centro de Serviços Compartilhados dos CAU; 
Outras receitas correntes — compreende as receitas de emissão de carteiras profissionais, restituições e indenizações e transferências correntes de outros entes.

Acesso ao Comparativo da Receita em: https://transparencia.caubr.gov.br/comparativoreceita/
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Pessoal e
Encargos

Diárias -
Conselheiros/

Convidados

Passagens -
Conselheiros/

Convidados

Serviços de
Terceiros - Pf E Pj

Outras Despesas
Correntes

Capital -
Investimentos

25,5 MILHÕES

22,7 MILHÕES

726 MIL

368 MIL

464 MIL

343 MIL

19,5 MILHÕES

2,9 MILHÕES

2,8 MILHÕES

16,2 MILHÕES

17,9 MILHÕES

3,0 MILHÕES

APROVADO 2021 REALIZADO 2021

COMPARATIVO  
DAS DESPESAS 

Comparativo das Despesas –  
Aprovado x Realizado 2021

 DESPESAS  APROVADO 
2021 

 REALIZADO 
2021 VAR.

Pessoal e encargos 25.526.953 22.721.667 -11%

Serviços prestados: 23.629.764 19.750.290 -16%

Diárias - 
conselheiros/
convidados 

464.657 343.035 -26%

Passagem - 
conselheiros/ 
funcionários 

726.241 368.890 -49%

Serviços de terceiros 
- PF e PJ 19.524.506 16.228.736 -17%

Outras despesas 
correntes 2.914.361 2.809.630 -4%

Orçamento corrente - 
subtotal 49.156.717 42.471.957 -14%

Capital - 
investimentos 17.937.677 3.010.146 -83%

Total geral 67.094.394 45.482.103 -32%

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

Acesso ao Comparativo das Despesas em: https://transparencia.caubr.gov.br/comparativodespesa/
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COMPARATIVO  
DAS DESPESAS 

Comparativo das Despesas – Realizado 2019 X 2020 x 2021

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 DESPESAS REALIZADO 2019 REALIZADO 2020 REALIZADO 2021

 Pessoal e encargos 17.518.951 18.814.512 22.721.667

 Diárias - funcionários 479.430 39.004 20.443

 Material de consumo 88.924 44.373 95.616

 Serviços prestados: 22.065.846 15.434.914 19.634.231

 Diárias - conselheiros/convidados 2.861.750 375.505 343.035

 Passagem - conselheiros/funcionários 2.903.908 415.934 368.890

 Serviços de terceiros - PF e PJ 13.944.979 12.481.427 16.228.736

 Outras despesas correntes 2.355.209 2.162.048 2.693.571

 Orçamento corrente - subtotal 40.153.151 34.332.804 42.471.957

 Capital - investimentos 1.861.484 3.472.853 3.010.146

 Total geral 42.014.635 37.805.656 45.482.103

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

Acesso ao Comparativo da Despesa em: https://transparencia.caubr.gov.br/comparativodespesa/
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Nota: Os indicadores ficaram dentro das expectativas projetadas. Destaque ao índice de cumprimento da receita, que superou de maneira significativa a meta prevista. 
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INDICADORES DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

ÍNDICE FÓRMULA PERIODICIDADE META  
2021 

META 2021 
ALCANÇADA

Relação receita/custo de pessoal (%)
Custo de pessoal do CAU/BR (valor sem benefícios)

x 100 Semestral  
e anual 50 37

Receita corrente do CAU/BR

Índice de cumprimento da receita  
de acordo com o previsto (%)

Receita corrente arrecadada
x 100 Anual 96 108,4

Receita corrente orçada (previsto diretrizes)

Índice de execução do orçamento (%)
Despesa corrente empenhada

x 100  Anual 87 86,4
Despesa corrente orçada

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

Recursos financeiros em caixa  
Anual 8,5 6,7

Passivo circulante  

Índice de modificações no orçamento 
aprovado dos centros de custo (%)

Quantidade de transposições efetuadas
x 100 Anual 42 36,70

 Quantidade de notas de empenho efetuadas

Índice da capacidade para  
Investimentos (%)

Superávit financeiro apurado no ano
x 100 Anual 80 83,90

Receita corrente arrecadada

RESULTADOS  
E DESEMPENHO



Comparativo por unidade – Aprovado x Realizado 2021

GESTÃO DE CUSTOS
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 UNIDADE POR ÁREA DE ATUAÇÃO  APROVADO  REALIZADO 

PRESIDÊNCIA 29.963.412 12.960.150

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CSC) 16.471.419 15.090.717

GERÊNCIA-EXECUTIVA 14.447.650 12.769.374

SECRETARIA-GERAL DA MESA 4.070.362 3.576.662

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF 762.656 762.656

COMISSÕES ORDINÁRIAS 722.940 188.435

COMISSÕES ESPECIAIS 505.955 134.110

COLEGIADO DAS ENTIDADES NACIONAIS DE 
ARQUITETOS E URBANISTAS (CEAU) 150.000  - 

 TOTAL GERAL 67.094.394 45.482.103

O conselho possui sistema informati-
zado de centros de custo que 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 exe-
cução orçamentária destas iniciativas 
por meio de diversos relatórios e grá-
ficos disponíveis no sistema.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Acesse a Relação de Despesas por Centro de Custo em: https://transparencia.caubr.gov.br/despesasporcentro/



Acesse a Relação de Despesas por Centro de Custo em: https://transparencia.caubr.gov.br/despesasporcentro/
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Execução orçamentária  
por unidades e comissões 

GESTÃO DE CUSTOS

A gestão por centro de custos tem 
por finalidade principal municiar a 
administração do conselho de infor-
mações gerenciais para subsidiar o 
processo decisório. As análises dos 
dados são feitas por meio de gráfi-
cos e relatórios sintéticos e analíti-
cos. Os dados tratados pelo sistema 
são oriundos dos pagamentos efe-
tivamente realizados, bem como de 
dotações orçamentárias específicas 
para cada centro de custo, as quais 
podem sofrer reformulações e trans-
posições.

15,1 MILHÕES

13,4 MILHÕES

12,9 MILHÕES

11,7 MILHÕES

12,7 MILHÕES

8,1 MILHÕES

3,6 MILHÕES

3,3 MILHÕES

762 MIL

687 MIL

188 MIL

299 MIL

134 MIL

237 MIL

-

31 MIL
Colegiado das Entidades 
Nacionais de Arquitetos 

e Urbanistas (CEAU)

Comissões Especiais

Comissões Ordinárias

Fundo de Apoio

Secretaria Geral
da Mesa

Gerência Executiva

Presidência

Centro de Serviços 
Compartilhados - CSC

REALIZADO 2021 REALIZADO 2020

RESULTADOS  
E DESEMPENHO



INOVAÇÕES
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Foi lançado em setembro de 
2021 o Módulo de solicitação 
de pagamentos no Sistema 
de Gestão Integrada (SGI).

A ferramenta foi desenvolvida 
em conjunto pelo Núcleo de 
Tesouraria e a Coordenado-
ria do SGI para automatizar o 
fluxo completo das demandas 
de pagamento do conselho, 
desde a criação da solicitação 
até o acompanhamento das 
etapas pelo fiscal e gestor.

Em conjunto, foi desenvolvido o Portal de solicitações de 
pagamento, que traz para Gerência de Orçamento e Finanças 
a possibilidade de acompanhar em tempo real as solicita-
ções e emitir diversas informações em gráficos detalhados.

Os colaboradores de outros setores do CAU/BR também 
podem ver as suas solicitações por período e todos os pedi-
dos de pagamento do seu setor de atuação.

Economia 
por ano 

Aproximadamente 
30.000 folhas e 
impressões

200 pastas de 
arquivos e espaço em 
armários

Mais tempo para 
outras atividades da 
equipe



GESTÃO CONTÁBIL
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Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e pelos CAU/UF uti-
liza um mesmo sistema informatizado de contabilidade, estando 
ele integrado a diversos sistemas de controle administrativo. Isso 
possibilita 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 Gerência de Orçamento e 
Finanças do CAU/BR, a Resolução CAU/BR nº 200/2020 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/resolucao200/). Tal norma incumbe ao 
CAU/BR, dentre outras atribuições, a de exercer acompanhamento 
por meio de orientações e proposições de melhorias das informa-
ções contábeis.

Auditoria do CAU/BR

O CAU/BR conta ainda com a Auditoria (interna) do CAU/BR, à qual 
incumbe “manifestar-se acerca das informações contábeis mensais 
por meio de relatórios”, segundo o art. 10°, inciso I, e art. 12, da Reso-
lução CAU/BR nº 200/2020. 

Declaração do contador do CAU/BR

Declaro que as informações constantes das Demonstrações Con-
tábeis: Balanço patrimonial, Balanço orçamentário, Balanço finan-
ceiro, Demonstração de fluxos de caixa e Demonstração das varia-
ções 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 2021, 
refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentá-
ria, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR).

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Leomar Almeida Pereira
Contador — CRC/DF 011176/O-1 

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao200/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao200/
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Teatro Amazonas,  
Manaus AM

INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO (R$) PASSIVO (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE 51.717.800 39.046.421 38.501.849 PASSIVO CIRCULANTE 7.682.934 3.474.947 5.422.015

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 51.167.222 38.555.976 38.314.533 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.208.255 2.056.525 1.632.747

CRÉDITOS A CURTO PRAZO -   -   -   EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -   -   

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 506.075 466.212 154.904 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.434.754 308.411 1.649.680

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 
A CURTO PRAZO -   -   -   OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO -   -   

ESTOQUES 44.504 24.234 32.412 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 1.809.132 1.085.618 2.125.624

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE -   -   -   PROVISÕES  A CURTO PRAZO -   -   

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 230.793 24.394 13.964

ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.542.063 11.784.099 9.807.064 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 318.041 538.126 954.924

IMOBILIZADO 2.188.408 1.910.097 2.194.162 PROVISÕES A LONGO PRAZO 318.041 538.126 954.924

BENS MÓVEIS 2.425.887 2.192.669 2.622.408 TOTAL DO ATIVO 8.000.974 4.013.073 6.376.939

BENS IMÓVEIS 1.412.365 1.218.075 1.218.075

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS -1.649.844 -1.500.648 -1.646.321 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INTANGÍVEL 10.353.655 9.874.002 7.612.902 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019

SOFTWARES 15.714.005 13.932.261 10.610.019 Resultados Acumulados 56.258.889 46.817.447 41.931.974

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -5.360.350 -4.058.258 -2.997.117 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56.258.889 46.817.447 41.931.974

TOTAL DO ATIVO 64.259.863 50.830.520 48.308.913 TOTAL 64.259.863 50.830.520 48.308.913

Demonstração contábil completa disponível em:  
https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/

  48.308.913  50.830.520
 64.259.863Patrimônio

Líquido (R$) 
- 2019 a 2021

202120202019
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SUPERÁVIT FINANCEIRO

ATIVO (R$) PASSIVO (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019

 ATIVO FINANCEIRO (A) 51.167.222 38.555.976 38.314.533  PASSIVO FINANCEIRO (B) 10.260.601 5.141.095 7.536.326

 ATIVO PERMANENTE (C) 13.092.641 12.274.545 9.994.380  PASSIVO PERMANENTE (D) 318.041 538.126 954.924

ATIVO TOTAL 64.259.863 50.830.520 48.308.913 SALDO PATRIMONIAL ((A+C))-((B+D)) 53.681.221 45.151.299 39.817.663

QUADRO DO RESULTADO 
FINANCEIRO (R$)

2021 2020 2019

SUPERÁVIT FINANCEIRO (A+B)  40.906.620 33.414.881 30.778.207

Demonstração contábil completa disponível em:  
https://transparencia.caubr.gov.br/balancopatrimonial/

 30.778.207 
 33.414.881

 40.906.620 
Superávit
Financeiro (R$)
- 2019 a 2021

202120202019
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração contábil completa disponível em:  
https://transparencia.caubr.gov.br/variacoes/ 

 10.015.722 

 4.885.473 

 9.441.441 
Superávit
Patrimonial (R$)
- 2019 a 2021

202120202019

2021 2020 2019 2021 2020 2019

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 52.962.904 41.528.144 51.391.795 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 43.521.462 36.642.670 41.376.072

CONTRIBUIÇÕES 39.516.954 33.852.591 34.845.086 PESSOAL E ENCARGOS 22.898.098 19.207.895 17.624.415

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS 
E DIREITOS 11.376.487 6.202.673 10.401.247 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE 

CAPITAL FIXO 19.340.708 16.008.859 21.984.000

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
FINANCEIRAS 1.835.152 902.821 1.868.609 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 78.060 52.551 103.973

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 15 69  - SERVIÇOS 17.811.359 14.508.509 20.725.807

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  - 3.457.705 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.451.289 1.447.800 1.154.220

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS 234.311 570.058 819.147 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.282.656 1.377.224 1.091.087

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A 
CLASSIFICAR 869 1  - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS  - 48.692 676.571

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS : 52.962.904 41.528.144 51.391.795 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS : 43.521.462 36.642.670 41.376.072

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do exercício  -  -  - Superávit do exercício 9.441.441 4.885.473 10.015.722

TOTAL 52.962.904 41.528.144 51.391.795 TOTAL 52.962.904 41.528.144 51.391.795
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS REALIZADAS 2021 2020 2019 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2021 2020 2019

RECEITA CORRENTE 52.742.818 41.075.979 50.643.036 DESPESA CORRENTE 42.471.957 34.332.804 40.153.151

COTA PARTE 39.516.954 33.852.591 34.845.086 PESSOAL 22.721.667 18.853.517 17.998.381

RECEITA DE SERVIÇOS 852.752 595.247 842.692 PESSOAL E ENCARGOS 22.721.667 18.814.512 17.518.951

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 852.719 594.732 841.869 DIÁRIAS 20.443 39.004 479.430

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 33 515 823 MATERIAL DE CONSUMO 95.616 47.087 88.924

FINANCEIRAS 1.835.152 902.821 1.868.609 MATERIAL DE CONSUMO 95.616 47.087 88.924

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.835.152 902.821 1.868.609 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 844.866 1.611.408 3.543.085

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.835.137 902.752 1.868.609 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 501.831 1.235.903 681.335

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE NUMERÁRIOS 15 69  - DIÁRIAS 343.035 375.505 2.861.750

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  -  - 3.457.705 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.095.624 11.658.744 16.167.552

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.537.960 5.725.321 9.628.944 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.086.084 1.229.838 1.540.267

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.225 17.894 70.389 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 4.072.956 1.423.902 3.189.138

RECEITA DE RESSARCIMENTO 10.523.735 5.607.426 9.558.555 MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS 5.406.918 4.953.499 4.425.330

RECEITA DE CAPITAL  -  -  - SERVIÇOS PRESTADOS 5.160.777 3.635.571 4.108.908

SUBTOTAL DAS RECEITAS 52.742.818 41.075.979 50.643.036 PASSAGENS 368.890 415.934 2.903.908

DÉFICIT  -  -  - ENCARGOS DIVERSOS 772.188 664.290 763.398

TOTAL 52.742.818 41.075.979 50.643.036 ENCARGOS DIVERSOS 772.188 664.290 763.398

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68.897 120.534 500.725

Despesas de Exercícios Anteriores 68.897 120.534 500.725

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.852.656 1.377.224 1.091.087

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF 762.656 687.242 562.397

CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO 1.090.000 689.983 528.690

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 3.010.146 3.472.853 1.861.484

FUNDO DE RESERVA DO CSC  -    -   

INVESTIMENTOS 3.010.146 3.472.853 1.861.484

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 3.010.146 3.472.853 1.861.484

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.010.146 3.472.853 1.861.484

SUBTOTAL DAS DESPESAS 45.482.103 37.805.656 42.014.635

SUPERÁVIT 7.260.715 3.270.323 8.628.4

TOTAL 52.742.818 41.075.979 50.643.036

 8.628.401

 3.270.323

 7.260.715
Superávit
Orçamentário (R$)
- 2019 a 2021

202120202019

Demonstração contábil completa disponível em: 
https://transparencia.caubr.gov.br/balancoorcamentario/
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BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS (R$) DISPÊNDIOS (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 52.742.818 41.075.979 50.643.036 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 45.482.103 37.805.656 42.014.635

RECEITA REALIZADA 52.742.818 41.075.979 50.643.036 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2.143.171 931.062 1.363.574

RECEITA CORRENTE 52.742.818 41.075.979 50.643.036 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.434.754 308.411 1.649.680

COTA PARTE 39.516.954 33.852.591 34.845.086 CRÉDITO EMPENHADO – PAGO 39.904.178 36.566.184 39.001.381

RECEITA DE SERVIÇOS 852.752 595.247 842.692 DESPESA CORRENTE 38.435.375 33.237.029 37.405.605

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 33 594.732 841.869 PESSOAL 21.029.588 18.823.122 17.915.537

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 852.719 515 823 MATERIAL DE CONSUMO 71.355 44.240 80.582

FINANCEIRAS 1.835.152 902.821 1.868.609 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 782.376 1.611.408 3.500.915

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.835.152 902.821 1.868.609 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.751.007 10.674.945 13.669.744

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 1.835.137 902.752 1.868.609 ENCARGOS DIVERSOS 649.498 585.555 647.016

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE NUMERÁRIOS 15 69  - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68.897 120.534 500.725

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  -  - 3.457.705 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.082.656 1.377.224 1.091.087

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.537.960 5.725.321 9.628.944 DESPESA DE CAPITAL 1.468.803 3.329.155 1.595.776

DÍVIDA ATIVA  -  - INVESTIMENTOS 1.468.803 3.329.155 1.595.776

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.225 117.894 70.389  - 

RECEITA DE RESSARCIMENTO 10.523.735 5.607.426 9.558.555  - 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  -  -  - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS  -  -  - 

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 27.362.845 20.859.550 22.380.633 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 22.012.314 23.900.885 22.210.419

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.143.171 931.062 1.363.574 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS 809.034 1.278.759 952.504

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.434.754 308.411 1.649.680 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 308.411 1.635.710 796.449

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.732.447 4.819.752 4.603.114 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.526.048 4.809.322 4.603.325

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 17.052.474 14.800.326 14.764.265 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 16.368.822 16.177.094 15.858.141

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 38.576.821 38.347.833 29.549.218 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 51.188.067 38.576.821 38.347.833

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 38.555.976 38.314.533 29.525.747 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 51.167.222 38.555.976 38.314.533

DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS 20.845 33.299 23.471 DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS 20.845 20.845 33.299

TOTAL: 118.684.484 100.283.362 102.572.887 118.684.484 100.283.362 102.572.887

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caubr.gov.br/balancofinanceiro/ 
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2021 2020 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE 52.742.818 41.075.979 50.643.036

COTA PARTE 39.516.954 33.852.591 34.845.086

RECEITA DE SERVIÇOS 852.752 595.247 842.692

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 852.719 594.732 841.869

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 33 515 823

FINANCEIRAS 1.835.152 902.821 1.868.609

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.835.152 902.821 1.868.609

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.835.137 902.752 1.868.609

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE NUMERÁRIOS 15 69  - 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  -  - 3.457.705

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.537.960 5.725.321 9.628.944

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.225 117.894 70.389

RECEITA DE RESSARCIMENTO 10.523.735 5.607.426 9.558.555

OUTROS INGRESSOS 21.785.123 19.648.597 19.367.379

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE 38.435.375 33.237.029 37.405.605

PESSOAL 21.029.588 18.823.122 17.915.537

MATERIAL DE CONSUMO 71.355 44.240 80.582

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 782.376 1.611.408 3.500.915

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.751.007 10.674.945 13.669.744

ENCARGOS DIVERSOS 649.498 585.555 647.016

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68.896,86 120.534 500.725

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.082.656 1.377.224 1.091.087

OUTROS DESEMBOLSOS 22.012.517 23.916.950 22.220.248

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 14.080.049 3.570.597 10.384.563

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS 1.468.803 3.329.155 1.595.776

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.468.803 -3.329.155 -1.595.776

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.611.246 241.442 8.788.786

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 38.555.976 38.314.533 29.525.747

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 51.167.222 38.555.976 38.314.533

DEMONSTRAÇÃO 
DOS FLUXOS  
DE CAIXA

Geração Líquida de Caixa
- 2019 a 2021

202120202019

 38.314.533  38.555.976 

 51.167.222 

Saldo Final de Caixa
- 2019 a 2021

202120202019

 12.611.246 

 8.788.786 

 241.442 

Geração Líquida de Caixa
- 2019 a 2021

202120202019

 38.314.533  38.555.976 

 51.167.222 

Saldo Final de Caixa
- 2019 a 2021

202120202019

 12.611.246 

 8.788.786 

 241.442 

Demonstração contábil completa disponível em:  
https://transparencia.caubr.gov.br/caixa/
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Notas e — xplicativas completas e disponíveis em: https://transparencia.caubr.gov.br/notasexplicativas/

As Demonstrações Contábeis do CAU/BR estão fundamentadas na Lei nº 4.320/1964 e em consonância com o Manual de Contabilidade apli-
cado ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público, conforme NBC TSP Estrutura conceitual, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.

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 seus demonstrativos contábeis em 2021 foram todos superavitários. 

Declara-se que as informações constantes das demonstrações contábeis, regidas 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 2021, refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e 
patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

Leomar Almeida Pereira
Contador do CAU/BR
CRC/DF — 011176/O-1

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Assessoria Contábil do CAU/BR

CRC DF nº 485

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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