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Centro Cultural Dragão Mar em Fortaleza, 
Ceará - Foto por A. Duarte/Flickr

CAPA: Auditório Ibirapuera do Parque do Ibirapuera em São Paulo - Foto por Flickr:ligs /Wikimedia Commons
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O presente relatório tem como objetivo atender a exigência dos órgãos de controle 
da União, em especial do Tribunal de Contas da União (TCU) e ainda, seguindo o prin-
cípio da transparência, de apresentar à sociedade e aos arquitetos e urbanistas uma 
demonstração das principais ações das áreas estratégicas do Conselho e os resultados, 
patrimoniais e financeiros, alcançados em 2020, último exercício da gestão 2018-2020.

Ainda reforçando o princípio da transparência, o Plenário do CAU/BR aprovou em 
julho de 2020, a Deliberação Plenária DPOBR nº 0103-03/2020, que homologa o rol de 
informações a serem inseridas no Relatório de Transição de Gestão. Desse modo, este 
relatório que ora apresentamos consolida aquelas informações já disponibilizadas ao 
conjunto autárquico do CAU por ocasião da transição para as atuais gestões em todo 
o território nacional. 

Não seria demasiado reforçar aqui os grandes desafios enfrentados durante o ano de 
2020 no âmbito da gestão do CAU/BR. A pandemia de covid-19, que não requer maiores 
explicações, impactou o mundo em muitas dimensões, principalmente as relações de 
produção e de trabalho, com sérios reflexos na economia mundial. O CAU/BR, como 
não poderia ser diferente, também sofreu as consequências nefastas deste momento, 
mas, com muita parcimônia e responsabilidade, enfrentamos juntos, Plenário, comis-
sões e equipe técnica tomaram as decisões necessárias para a manutenção do equilí-
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brio financeiro e patrimonial da autarquia, decisões que se mostraram assertivas ao 
final do exercício.

Não fosse pouco, sofremos ainda no mês de julho, de forma indireta, um forte e mali-
cioso ataque cibernético ao datacenter locado junto a terceiros. Agimos com firmeza, 
maturidade e responsabilidade, mantendo íntegro nosso maior patrimônio, os dados 
de nossos registrados, os arquitetos e urbanistas brasileiros.

Por fim, foi uma grande honra ter exercido este mandato, de forma democrática e 
transparente, contando sempre com o Plenário, comissões e áreas técnicas do CAU/
BR, aos quais agradeço imensamente, pelos esforços dedicados em um ano de tantas 
incertezas.

Luciano Guimarães
Presidente do CAU/BR 
Gestão 2018-2020 
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VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL  
E AMBIENTE 
EXTERNO

1
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Centro Histórico de Porto Alegre - 
Foto por Rafael Kunz/Pexels
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SAIBA MAIS: conheça os detalhes da reestruturação 
organizacional em https://transparencia.caubr.gov.br/
deliberacao-plenaria-dpobr-0096-07/

https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0096-07/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0096-07/


CONSELHO DIRETOR
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O CAU/BR, autarquia federal criada pela Lei Federal n.º 12.378, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o 
território nacional 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 relativos ao exercício da Presidência (art. 161 do Regimento Interno do CAU/BR).

PRESIDENTE
Antonio Luciano de Lima 
Guimarães (CE)

Andrea Lucia Vilella Arruda (IES)

Coordenadora da Comissão de 
Ensino e Formação (CEF)

1ª VICE-PRESIDENTE
Patrícia Silva Luz de Macedo (RN)

Coordenadora da Comissão de 
Exercício Profissional (CEP)

Guivaldo D’Alexandria Baptista 
(BA)

Coordenador da Comissão de Ética e 
Disciplina (CED)

2º VICE-PRESIDENTE
Jeferson Dantas Navolar (PR)

Coordenador da Comissão de 
Organização e Administração (COA)

Raul Wanderley Gradim (DF)

Coordenador da Comissão de 
Planejamento e Finanças (CPFI)

Fonte: https://transparencia.caubr.gov.br/conselhodiretor2020/

https://transparencia.caubr.gov.br/conselhodiretor2020/


COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)
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A CEF-CAU/BR tem por finalidade zelar pelo aperfeiçoamento da formação em Arquitetura e Urbanismo e promover a arti-
culação entre o CAU e o sistema de ensino de Arquitetura e Urbanismo (art. 99, caput, do Regimento Interno do CAU/BR).

Andrea Lucia Vilella Arruda (IES)

COORDENADORA

Humberto Mauro Andrade Cruz 
(AP)

MEMBRO

Juliano Ximenes Ponte (PA)

COORDENADOR-ADJUNTO

Joselia da Silva Alves (AC)

MEMBRO

Helio Cavalcanti da Costa Lima (PB)

MEMBRO

Maria Eliana Jubé Ribeiro (GO)

MEMBRO
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SAIBA MAIS: on   o o o o et  e to   o e  e  
https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2020/
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COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)
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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).

Guivaldo D’Alexandria Baptista 
(BA)

COORDENADOR

José Gerardo da Fonseca (PI)

MEMBRO

Nikson Dias de Oliveira (RR)

COORDENADOR-ADJUNTO

Roberto Salomão do Amaral (PE)

MEMBRO

Matozalém Sousa Santana (TO)

MEMBRO

Carlos Fernando Leão Andrade (RJ)

MEMBRO
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SAIBA MAIS: on   o o o o et  e to   o e  e  
https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2020/
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COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)
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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)

COORDENADORA

Ricardo Martins da Fonseca (SC)

MEMBRO

Josemée Gomes de Lima (AL)

COORDENADORA-ADJUNTA

Claudemir José Andrade (AM)

MEMBRO

Fernando Marcio de Oliveira (SE)

MEMBRO

SAIBA MAIS: on   o o o o et  e to   o e  e  
https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2020/
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COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA)
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A COA-CAU/BR tem por finalidade zelar pelo funcionamento dos CAU/UF e do CAU/BR em suas organizações e adminis-
trações, 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 Antônio Assis de Godoy (MG)

MEMBRO

Ednezer Rodrigues Flores (RS)

COORDENADOR-ADJUNTO

Emerson do Nascimento (MA)

MEMBRO

Roseana Almeida Vasconcelos (RO)

MEMBRO

SAIBA MAIS: on   o o o o et  e to   o e  e  
https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2020/

11RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
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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).

Raul Wanderley Gradim (DF)

COORDENADOR

Wilson Fernando de Andrade (MT)

MEMBRO

Osvaldo Abrão de Souza (MS)

COORDENADOR-ADJUNTO

Eduardo Pasquinelli Rocio (ES)

MEMBRO

Nadia Somekh (SP)

MEMBRO

SAIBA MAIS: on   o o o o et  e to   o e  e  
https://transparencia.caubr.gov.br/comissoespermanentes2020/
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MODELO DE NEGÓCIO

 Relações de prestação de serviços

 Relações politicas e institucionais

 Relações de fiscalização

 Relações de formação  profissional e pesquisa

 Relações de captação de recursos

 Relações associativas

 Relações culturais e científicas

 Público infanto-juvenil

 Sociedade

SEGMENTO DE CLIENTES

Presencial

 Sedes Regionais 
(fiscais/funcionários)

 Pontos móveis/provisórios 
de atendimento (fiscais/ 
funcionários)

 Pontos de atendimento 
dedicados ou compartilhados 
com os parceiros: instituições de 
ensino, Prefeituras Municipais 

 Publicidade

 Publicações

 Recursos Áudio Visuais

 Assessoria de Imprensa

Online

 SICCAU

 Portal online

CANAIS

 Desenvolvimento de produtos e 
serviços

 Plano de Fiscalização

 Gestão da informação (Gestão do 
conhecimento)

 Gestão eletrônica de documentos 
e processos - GED

 Gestão do relacionamento

 Comunicação e Atendimento

 Planejamento e gestão estratégica

 Prestação de contas 

 Produção de encontros presenciais 
(palestras, feiras e mostras 
especializadas, seminários, oficinas, 
congressos, conferências, outros)

 Normatização da profissão e 
Consultoria/ orientações

 Treinamento/cursos de capacitação

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

 Plano de Comunicação

 Residência Técnica

ATIVIDADES CHAVE

 Call Center

 Redes Sociais - Fóruns de debate

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

 Portal do CAU

 SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)

 Atendimento presencial pelos CAU/UF e parceiros

 Ouvidoria

 Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, 
seminários, workshops, congressos, conferências, outros)

 Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com instituições 
de ensino, certificadoras, desconto para ingressos  de eventos da 
profissão, outros)

 Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras

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 e certidões

 Fiscalização atuante (novas RRT e multas)

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

 Locação e serviço de TI

 Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Capital humano

 Conselheiros BR e UF

 Colaboradores do CAU

 Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

 Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

 Pontos de atendimento dedicados/móveis/provisórios ou 
compartilhados com os parceiros: instituições de ensino, prefeituras 

Tecnologia

 SICCAU/Portal 

 CRM (Customer Relationship Management)

 Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/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 (acervarão, 
registro e certificação)

- Data Center

 Capital humano

 Operação, ampliação e aprimoramento 
dos sistemas de fiscalização

 Produção de encontros presenciais 
(palestras, feiras e mostras 
especializadas, seminários, oficinas, 
congressos, conferências, outros)

 Infraestrutura física (construção e 
manutenção das sedes)

 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
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CENÁRIO EXTERNO

A receita do CAU/BR, por comando legal, é fruto do recolhi-
mento, por parte dos profissionais arquitetos e urbanistas, das 
anuidades, taxas referentes ao Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) e multas diversas em face do exercício da pro-
fissão. Isso posto, a arrecadação do Conselho é diretamente 
proporcional ao nível da atividade da categoria que por sua 
vez, acompanha o nível de atividade da construção civil. 

Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), o setor experimentou um resultado positivo de 
aproximadamente 1,6%. Esperava-se, portanto, um cresci-
mento também positivo para 2020. Como já relatado, a parali-
zação imposta pela pandemia de covid-19 a partir de março de 
2020 trouxe incertezas para o setor. Segundo pesquisa reali-
zada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI), o setor teve uma queda significativa nos meses 
de março e abril, alcançando o menor ritmo de atividades da 
série histórica, iniciada em 2010, na Pesquisa de Desempe-
nho da Construção Civil. Em maio, foi iniciado um processo de 
forte recuperação, sendo que nos meses de agosto, setembro 
e outubro, os resultados foram positivos e os mais expressi-
vos desde o final de 2012, com um crescimento de 5,6% no 3º 
trimestre de 2020 – a maior alta registrada em um trimestre 
pelo setor desde 2014.

Outros pontos foram relevantes para essa recuperação do 
setor, como empréstimos destinados à aquisição e construção 
de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) e a queda nas taxas de juros incentivada-
pela redução da taxa Selic em 2019.

O mercado imobiliário nacional alavancou com um incre-
mento de 8,4% nas vendas de imóveis novos e teve queda de 
27,9% nos lançamentos no acumulado dos primeiros nove 
meses de 2020.

O setor ainda movimentou a economia, gerando 138.409 
novos empregos formais no período de janeiro a outubro de 
2020, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).

Nesse contexto, o setor de Arquitetura e Urbanismo, apesar da 
grande retração na demanda de projetos e obras, retomou o 
crescimento nos últimos meses de 2020. A Archademy, maior 
market network do setor no Brasil, realizou uma pesquisa junto 

CRESCIMENTO DO 
SETOR DE ARQUITETURA 
E URBANISMO

2017 2018 2019

2,5%

5,4%

8,2%

Fonte: IGEO - CAU/BR
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a 650 escritórios em todo o país, onde apontou que 85% deles geraram 
propostas no período de isolamento social, e destes, 33,3% desenvolve-
ram entre 4 e 10 propostas durante a pandemia.

Dos escritórios de Arquitetura e Urbanismo, 73,1% receberam deman-
das de empresas, sendo que 29,7% foram de projetos para adequações 
para que se respeitasse o distanciamento social, 26,6% para renovação 
do ambiente (número que ficou menor com a pandemia), e 18,8% adap-
tação de layout para atender a rotatividade proveniente do teletrabalho. 
Os projetos para residências representaram 77,5% da demanda. Houve 
ainda o aumento dos serviços cujo processo predominantemente fosse 
digital.

Dados mais recentes do Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
(SICCAU) demostram que, nos últimos 3 meses de 2020, o número de 
atividades registradas pelos arquitetos e urbanistas cresceu 12% em 
relação ao mesmo período de 2019.

Apesar de todas as medidas econômicas tomadas no âmbito do 
CAU/BR, no início da pandemia, com reflexos diretos nos CAU/UF, 
terem se mostrado conservadoras, tais medidas visavam principal-

mente o arrefecimento dos possíveis impactos causados na receita 
dos profissionais arquitetos e urbanistas e consequentemente na 
arrecadação do Conselho. Como dito, tais medidas se mostraram efi-
cazes e adequadas a aquele momento frente aos resultados verifica-
dos ao fim do exercício, o que revela a importância da profissão para a 
manutenção da economia, para a sustentabilidade da moradia e para 
a assepsia das cidades. 

9 ESTADOS
COM CRESCIMENTO
DE SERVIÇOS ARQUITETURA
PRESTADOS 2019-2020 

SE

CE

AP
RR

AM

AC
MT

GO

PR

DF

BA

RJSP

BAHIA

RIO DE 
JANEIRO

SÃO
PAULO

Fonte: IGEO - CAU/BR

CRESCIMENTO
DE SERVIÇOS
ARQUITETURA
PRESTADOS 
2019-2020 

NORTE CENTRO-OESTE NORDESTE SUL TRÊS ESTADOS 
APRESENTARAM UMA 
QUEDA NA DEMANDA+18%

ACRE AMAZONAS RORAIMA AMAPÁ DISTRITO
FEDERAL

MATO
GROSSO

GOIÁS CEARÁ SERGIPE PARANÁ

+18%

+13%

+6% +6%

+13%

+3%
+6% +4% +1%

-21% -21%

-13%

BAHIA
RIO DE

 JANEIRO
SÃO

PAULO

Fonte: IGEO - CAU/BR
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GOVERNANÇA, 
ESTRATÉGIA  
E ALOCAÇÃO  
DE RECURSOS

2

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

Em 2019, houve a expedição da Portaria Presidencial CAU/
BR nº 284, de 20/12/2019, criando um grupo de trabalho 
para atuar nas ações de estruturação e implantação das 
políticas de governança institucional e de gestão de ris-
cos e controles internos, e de programa de integridade. 
Os trabalhos do grupo se iniciaram em meados de 2020, 
com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020. Não obs-
tante, com o advento da pandemia da covid-19 e prioriza-
ções decorrentes, fez-se necessário protelar-se a conclu-
são dos referidos trabalhos para 31/08/2021.

No CAU/BR, a estrutura de governança foi identificada 
dentro dos preceitos contidos no Referencial Básico de 
Governança, 3ª edição, expedido pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU), conforme segue.

Estrutura de Governança do CAU
I. Instâncias externas:

• TCU
• CGU

II. Instâncias externas de apoio:
• Auditoria independente
• Controle social organizado
• Fórum de Presidentes de CAU/UF

III. Instâncias internas:
• Plenário
• Conselho Diretor
• Colegiado de Governança do 

Centro de Serviços Compartilhados 
do CAU

• Colegiado de Governança do Fundo 
de Apoio Financeiro aos CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:
• Comissões de Administração e de 

Finanças
• Controladoria
• Auditoria interna
• Ouvidoria
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SISTEMA DE GOVERNANÇA 

SOCIEDADE
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Governança do CAU
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Instâncias internas
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Presidência

Gestão Tática (GEREX E SGM)

Conselho Diretor

Gestão Operacional
(gerentes e assessores)

SISTEMA DE GOVERNANÇA 
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e Urbanistas
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(gerentes e assessores)

Gestão Operacional
(gerentes e assessores)

Gestão Operacional

Comissões de
Administração e Finanças

Controladoria
Auditoria Interna

Ouvidoria

Instâncias internas
de apoio à governança
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

A identidade organizacional do conjunto autárquico 
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 profis-
são de arquiteto e urbanista. O primeiro movimento 
de reposicionamento estratégico do CAU/BR foi reali-
zado em 2013, com uma visão de longo prazo, em um 
horizonte de dez anos (2013-2023). A partir daí, foram 
estabelecidos diretrizes para sua atuação, bem como 
seu mapa estratégico e sua cadeia de valor.

O mapa estratégico, em 2020, tem seus pilares fun-
damentados na identidade estratégica do CAU e rela-
cionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram 
priorizados em 3 objetivos nacionais (fiscalização, 
política de Estado e comunicação) e 2 objetivos locais 
(estimular o conhecimento, o uso de processos criati-
vos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura 
e Urbanismo e Fomentar o acesso da sociedade a 
Arquitetura e Urbanismo).

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 
da Arquitetura e 

Urbanismo

MISSÃO

Promover 
Arquitetura  

e Urbanismo 
para todos
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MAPA ESTRATÉGICO x ALOCAÇÃO DE RECURSOS x 
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

 Ética e transparência  Excelência organizacional  Comprometimento com a inovação  Unicidade 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

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

arquitetos e urbanistas e a sociedade

Relação com a Sociedade

FISCALIZAÇÃO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 5.370.556,50 20,8% da RAL*4
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

ATENDIMENTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 7.484.833,89 29,0% da RAL*7
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

COMUNICAÇÃO 

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 3.688.745,56 14,3% da RAL*8
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

PATROCÍNIO

OBJETIVOS LOCAIS

CAPACITAÇÃO

ATHIS

INVESTIMENTO PREVISTO

- --
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 2.666.896,85 10,3% da RAL*13
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 114.699,66 0,5% da FP**3
QUANTIDADE DE INICIATIVAS LIMITE PREVISTO

INVESTIMENTO PREVISTO

R$ 515.745,57 2,0 % 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

O
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
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CADEIA DE VALOR

3 MACROPROCESSOS GERENCIAIS:

5 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS:

5 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 Regulamentação Fiscalização

Aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo Julgamento

Gestão de Pessoas Gestão do Orçamento, Finanças  e Contabilidade

Gestão de Tecnologia da Informação Gestão das Atividades Administrativas e Jurídicas

Gestão das Relações Parlamentares e Institucionais
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RISCOS, 
OPORTUNIDADES
E PERSPECTIVAS

3

Othon Palace em Belo Horizonte, Minas Gerais 
- Foto por Adriano Ferreira/Flickr
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RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

Em outubro de 2016, a Controladoria do CAU/BR realizou 
um levantamento junto a todos os CAU/UF e ao CAU/BR 
por meio do Questionário de Avaliação de Controles Inter-
nos e Gestão de Riscos (QACI), visando avaliar o nível de 
maturidade institucional nesses quesitos.

Não obstante em 2020 o CAU/BR não tenha implemen-
tado uma política de gestão de riscos, tal deficiência será 
corrigida em 2021, conjuntamente com as ações do grupo 
de trabalho criado para atuar nas ações de estruturação 
e implantação, dentre outros, de umapolítica de gestão 
de riscos e controles internos, cujos trabalhos se iniciarão 
em março, com prazo conclusivo estimado para agosto de 
2021.

A política de gestão de riscos e controles internos no âmbito 
do CAU/BR abrange questões estratégicas, perigos e amea-
ças, com acompanhamento da execução do Plano de Ação 
e abordagem como a das Três Linhas de Defesa (IIA, 2013). 

Desta forma, o CAU/BR conta com os seguintes grupos de 
responsáveis envolvidos com o gerenciamento de riscos:

T R Ê S  L I N H A S  D E  D E F E S A

  1ª linha de defesa – Controles das 
gerências e assessorias – controles 
desenvolvidos por meio de sistemas 
e processos sob orientação e 
responsabilidade de cada gestor de área.

  2ª linha de defesa – Controladoria e 
Gerência de Planejamento e Gestão 
Estratégica – Coordenam as atividades 
de gestão e monitoramento de riscos, 
auxiliando os gestores da primeira linha de 
defesa a desenvolverem e aprimorarem 
seus controles internos.

  3ª linha de defesa – Auditoria interna, 
Gerência de Planejamento e Gestão 
Estratégica e auditoria independente 
(abrangência: CAU/BR e CAU/UF) – 
Fornecem avaliações (assegurações) 
independentes e objetivas sobre os 
processos de gerenciamento de riscos, 
controle e governança ao CAU/BR e aos 
CAU/UF.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO
DA GESTÃO

4

Casas Cubo em Diadema, São Paulo -  
Foto por Mauro Pedroso/Prefeitura de Diadema
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

O planejamento busca, por meio da avaliação dos resultados obtidos com a 
aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de 
atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orien-
tar 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 Planejamento Estratégico 2013-2023.

O Plano de Ação 2020 está estruturado em iniciativas estratégicas – projetos, 
projetos específicos e atividades – vinculadas aos objetivos estratégicos priorizados, 
as orientações e destinações estratégicas de recursos em conformidade com as ações 
prioritárias estabelecidas pelo Conselho, na forma das Diretrizes para Elaboração 
do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2020 aprovada pelo Plenário. As 
variações, frente às metas previstas, se justificaram pelas adequações realizadas pelo 
CAU/BR diante da pandemia da covid-19 e visando um melhor atendimento às políti-
cas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da missão e visão estratégica 
do Conselho.
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PLENÁRIO 

O Plenário é responsável pelos atos destinados a regula-
mentar e executar a aplicação da Lei nº 12.378/2010, do Regi-
mento Geral do CAU, das resoluções, das deliberações plená-
rias e dos demais atos normativos baixados pelas respectivas 
autarquias e os destinados a resolver, nos limites das respecti-
vas competências, os casos omissos. – Resolução nº 139, de 28 
de abril de 2017 – Anexo II, art. 34.

Principais iniciativas:

1. Em virtude da pandemia de covid-19, a maioria das reuniões 
foram realizadas por videoconferência, exceto as três primei-
ras, que foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro. 
Foram realizadas 10 reuniões plenárias ordinárias, 4 reuniões 
plenárias ampliadas ordinárias e 7 reuniões plenárias extraor-
dinárias. As reuniões virtuais representaram uma redução de 
51% dos recursos previstos.

2. As resoluções são atos administrativos, de caráter normativo, 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

2018 2019 2020

17

12
16

QUANTIDADES DE

RESOLUÇÕES 
POR ANO

QUANTIDADES DE RESOLUÇÕES 
POR TEMA

PLANOS DE AÇÃO
E ORÇAMENTO

REGISTRO DE
PESSOA FÍSICA

DIA DO ARQUITETO
E URBANISTA

CERTIDÕES
(CAT E CAT-A) E RRT

FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL

PAGAMENTOS

TOTAL

ANUIDADE
DO CAU

16

7

2

2

1

1

1

2

Fonte: CAU/BR

INVESTIMENTO 
REALIZADO:
R$ 254.932,18
49,0% do previsto

PRINCIPAIS
INICIATIVAS:
   Reuniões
   Resoluções
   Deliberações 

OBJETIVO: 
Aprimorar 
e inovar os 
processos 
e as ações
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO  

2018 2019 2020

128

114
119QUANTIDADES DE

DELIBERAÇÕES 
POR ANO

QUANTIDADES DE DELIBERAÇÕES
POR TEMA

PROCESSO

COMISSÕES

REGIMENTO
INTERNO

ORÇAMENTO

RELATÓRIO

PROJETO DE
RESOLUÇÃO

COLEGIADO

COMITÊ

TOTAL

OUTROS

25

119

43

13

9

4

4

2

1

18

Fonte: CAU/BR

destinados a explicitar a legislação reguladora da profissão 
de Arquitetura e Urbanismo para sua correta aplicação e o 
disciplinamento dos casos omissos (Resolução nº 124, de 18 
de novembro de 2016). Em 2020, houve a aprovação de 16 
resoluções e os temas mais importantes tratados foram Fisca-
lização; Registro; RRT; Anuidades e procedimentos orçamen-
tários, contábeis e de prestação de contas.

3. As deliberações são atos administrativos de competência 
do CAU/BR e dos CAU/UF, de caráter normativo ou decisó-
rio, podendo ser deliberação plenária, quando expedida pelo 
Plenário; e deliberação de comissão, quando expedida por 
comissões permanentes ou especiais.

 O CAU/BR efetivou 119 deliberações em 2020, ao passo que 
em 2019 e 2018 foram 114 e 128, respectivamente. Durante o 
triênio, foram 137 deliberações referentes a processos, sendo 
a maioria referente aos processos éticos e de fiscalização.
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FISCALIZAÇÃO 

LIMITE ALCANÇADO

2020: 16,6% DA RAL 
2019: 17,4% DA RAL
2018: 17,8% DA RAL
% da Receita Arrecadação Líquida (RAL)

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 do 
CAU/BR
 Aprovação da Resolução 

nº 198/2020 que prevê novas 
regras  sobre a fiscalização 
do exercício profissional da 
Arquitetura e Urbanismo
 Lançamentos do novo  

aplicativo “Collector for Arcgis” 
e novo IgeoR$ 4.885.175,37 

91% DO PREVISTO
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Apresentação 

A Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR 
(CEP-CAU/BR) tem a finalidade de zelar pela orien-
tação e regulamentação da fiscalização do exercício 
da Arquitetura e Urbanismo nas áreas de atuação 
privativas ou compartilhadas com outras profis-
sões regulamentadas, conforme artigo 101 do Regi-
mento Interno (Resolução nº 139/2017).

Principais resultados

Foram elaboradas 63 deliberações; proposta e apro-
vação de 5 normativos (3 resoluções, 1 portaria e 1 
deliberação plenária; elaboração de 2 anteprojetos 
de resolução (em andamento); análise e voto para 14 
processos em grau de recurso ao Plenário, sendo 6 
favoráveis ao interessado e 8 indeferidos; e aten-
dimento a, aproximadamente, 150 demandas enca-
minhadas à comissão sobre: RRT, fiscalização, ativi-
dades técnicas, registro de PJ, alterações de registro 
profissional, direitos autorais, certidões de acervo 
técnicico e registro de atestados.

Normatização

  Resolução n° 189/2020 – sobre cancelamento e baixa de RRT 
cujas atividades foram canceladas ou suspensas devido à 
pandemia de covid-19;

  Resolução nº 198/2020 – Revogação da Resolução nº 22/2012 
e definição de novas regras para fiscalização do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo;

  Projeto de resolução sobre registro profissional, registro de 
titulo complementar e alterações do registro (revisão das 
Resoluções nº 12, 18 e 167) – projeto elaborado em conjunto 
com a CEF-CAU/BR;

  Portaria Normativa nº 77/2020 – procedimentos para regu-
larização de registros migrados e sem a devida atualização 
cadastral (para saneamento do banco de dados no SICCAU);

  DPAEBR nº 006-03/2020 – Orientações acerca dos questiona-
mentos sobre atividades, atribuições e campos de atuação 
do arquiteto e urbanista;

  Anteprojetos de resolução iniciados no âmbito da Comissão 
(em andamento): revisão da Resolução nº 21/2012, sobre 
atividades técnicas e revisão da Resolução nº 28/2012, sobre 
registro de pessoas jurídicas no CAU.

CAU

FORAM ELABORADAS:

63  DELIBERAÇÕES       5   NORMATIVOS
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A ação fiscalizatória a ser exercida pelo Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU/BR e CAU/UF) baseia-se na produção 
de conhecimento e na gestão estratégica da informação, via-
bilizadas pela integração do Sistema de Inteligência Geográ-
fica (IGEO) ao módulo corporativo do Sistema de Informação 
e Comunicação do CAU (SICCAU), por meio do rebatimento 
territorial de seu banco de dados associado a feições geográ-
ficas que integram o IGEO.

Em 2020, a Coordenadoria de IGEO, por meio do sistema homô-
nimo, proveu e disponibilizou ferramentas tecnológicas para 
execução do convênio firmado entre CAU/CE e MPF/CE (Minis-
tério Público Federal – Procuradoria da República no Ceará), 
com a finalidade de subsidiar a atuação do MPF na fiscalização 
dos recursos públicos federais referentes a obras públicas, uso 
do solo, políticas públicas relacionadas a implantação e execu-
ção dos planos diretores e demais atividades correlatas.

Outros destaques foram:

  Lançamento do novo IGEO – através dos recursos e apli-
cações disponíveis pelo ArcGIS Enterprise, foi possível a 
equipe técnica construir um ecossistema de geotecnolo-
gias para implantação do portal de informações geográfi-
cas, integrando vários recursos e aplicações. Em 2020, foi 
finalizada a fase final de sua construção, para lançamento 
do novo sistema IGEO já no início de 2021.

  Repositório de dados do CAU – utilizando-se dos recur-
sos humanos e tecnológicos disponíveis, a Coordenado-
ria do IGEO, em abril de 2020, realizou o lançamento do 
sistema Repositório de Dados, que utiliza a  tecnologia 
FTP para armazenamento e disponibilização de relatórios 
mensais de dados corporativos do Conselho para todos 
colaboradores e conselheiros dos entes regionais e fede-
ral, possibilitando o acesso de forma simples e rápida os 
dados do conselho e a realização de análises, previsões e 
planejamentos, incluindo dados de fiscalização.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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O IGEO é o principal sistema de geotecnologia do CAU. Ele pos-
sibilita a visualização de dados geográficos, mapas, gráficos, 
tabelas e indicadores por qualquer cidadão. A ferramenta pos-
sibilita extrair relatórios de fiscalização realizados pelos fiscais 
in loco, através de um aplicativo coorporativo para dispositi-
vos móveis, que faz parte integrante da plataforma IGEO, para 
coleta de dados, sendo uma solução de uso para as equipes 
em campo atuarem na fiscalização, permitindo aos usuários 
a criação e atualização de dados vetoriais. Além de permitir 
o planejamento da fiscalização, o sistema dá suporte ao pro-
cesso descisório, com relatórios gerenciais, informações no 
espaço geográfico com quantificações de RRT, denúncias e 
outras informações pertinentes a fiscalização.

Lançamento do novo coletor de dados

Em maio de 2020, houve lançamento do novo aplicativo, obje-
tivando maior agilidade e usabilidade no uso da ferramenta. 

Através dos recursos e aplicações geográficas disponíveis pelo 
ArcGIS Enterprise, foi possível a equipe técnica construir todo 
o ecossistema de geotecnologias para os CAU/UF começarem 
a utilizar o novo coletor de dados geográficos para dispositivos 
móveis, Collector for ArcGIS, combinado com a ferramenta de 
gerenciamento de trabalhos de campo Workforce for ArcGIS. 

O grande avanço/evolução na adoção da nova plataforma foi 
com relação à qualidade da aplicação, que dispôs de uma fer-
ramenta mais estável, dinâmica, intuitiva e de simples utiliza-
ção. Já o Workforce for ArcGIS trouxe como evoluções, além 
da possibilidade de realização do planejamento e despacho 
das atividades de fiscalização disponíveis na solução pretérita, 
as funções de monitoramento e comunicação, em tempo real, 
com as equipes de campo, operando de forma 100% integrada, 
possibilitando modificação das tarefas em tempo de execução.

A operacionalização e integração dos sistemas voltados à fis-
calização ocorrem de acordo com as seguintes etapas:

Planejamento
da Fiscalização

Fiscalização 
“In loco”

Armazenamento
dos formulários

Importação
para o SICCAU

Despacho e
Gerenciamento das

ações de fiscalização

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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O “rascunho” de relatório de fiscalização é o for-
mulário 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 direta-
mente anexas ao rascunho, vinculando posição 
geográfica aos registros, além da funcionalidade 
prática de importar esse rascunho diretamente 
para o SICCAU, onde é confeccionado o relató-
rio de fiscalização oficial. A quantidade de ras-
cunhos indica que o CAU/UF está utilizando a 
tecnologia disponível para fiscalizar.

O gráfico 1 demonstra o comparativo das 
quantidades de utilização da ferramenta nos 
3 últimos anos. Observa-se uma queda de 88,7% 
em 2020 (430) comparado com 2019 (3.818), em 
decorrência das restrições de mobilidade cau-
sada pela pandemia de covid-19. A utilização do 
aplicativo para registros dos “rascunhos” reduzi-
ram consideravelmente devido às fiscalizações in 
loco, desde do inicio da pandemia, na sua maio-
ria, foram suspensas para manter a segurança 
dos fiscais dos CAU/UF. O mapa 1 demonstra a 
quantidade de rascunhos registrados por UF 
em 2020.

MAPA 1: Registros dos “Rascunhos”

GRÁFICO 1: Quantidades 
dos “Rascunhos” 
Fonte: IGEO, 2020
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MAPA 2: Registros dos Relatórios de Fiscalização no SICCAU

GRÁFICO 2: Quantidades
de Rel. de Fiscalização 
Fonte: IGEO, 2020
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Os relatórios de fiscalização, extraídos do SICCAU, 
indicam o desempenho efetivo dos CAU/UF na 
fiscalização. Em 2020, foram emitidos 18.870 
relatórios (gráfico 2), representando uma queda 
de 2,2% frente ao realizado em 2019 (19.303). O 
mapa 2 demonstra a quantidade de relatórios de 
fiscalização por UF. 

A utilização e adesão ao aplicativo ainda é muito 
baixa pela equipe de fiscalização se comparado à 
quantidade de relatórios registrados no SICCAU. 
Espera-se que, após a finalização das restrições 
devido a pandemia, a utilização desta ferramenta 
tende a crescer alinhada com a quantidade de 
fiscalizações realizadas in loco. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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  Dar continuidade à proposta de revisão das Resoluções 
nº 28/2012 e nº 49/2013, sobre o registro de pessoas jurídi-
cas no CAU e a proposta de revisão da Resolução nº 21/2012, 
sobre tipificação de atividades técnicas para fins de RRT;

  Implementar e monitorar a nova resolução de fiscalização e 
iniciar a elaboração do Plano Nacional de Fiscalização, com 
o objetivo de padronizar e unificar as ações de fiscalização 
dos CAU/UF;

  Realizar, em conjunto com a Comissão de Política Profis-
sional do CAU/BR, palestras e seminários para pugnar a 
fiscalização das atividades de Engenharia de Segurança do 
Trabalho;

  Propor o aperfeiçoamento das ferramentas tecnológicas 
existentes, otimizando a operacionalização dos serviços e 
facilitando o dia a dia dos profissionais (uso de aplicativos 
móveis em smartphones e tablets);

  Buscar a melhoria da comunicação com a sociedade, no 
sentido de dar mais visibilidade ao CAU e ao exercício da 
profissão;

  Adequar as atividades e reuniões às restrições geradas pela 
pandemia de covid-19 e ao orçamento 2021;

  Propor indicadores de caráter do exercício profissional para 
subsidiar a revisão do planejamento estratégico do CAU;

  Lançar a plataforma do novo IGEO;

  Disseminar o uso da ferramenta Collector e Work-
force (aplicativo) para os CAU/UF;

  Municiar os técnicos responsáveis com dados, infor-
mações e ferramentas geotecnológicas que possibili-
tem ações mais assertivas a partir do planejamento e 
tomada de decisão de forma mais eficiente e eficaz;

  Fomentar, por meio de suporte e assessorias técni-
cas, o estabelecimento de parcerias estratégicas para 
trocas de dados/informações de interesse público 
que possam potencializar as ações fiscalizatórias, nos 
âmbitos nacionais, estaduais e municipais.

DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS
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ÉTICA PROFISSIONAL 

INDICADORES DE RESULTADO

R$ 53.941,92

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover o exercício ético
e qualificado da profissão

PRINCIPAIS INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS

 INVESTIMENTO REALIZADO
ATIVIDADES DA 

COMISSÃO DE ÉTICA 
E DISCIPLINA (CED) 

DO CAU/BR

META 100 %

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 
NA CONCLUSÃO DE 
PROCESSOS ÉTICOS  REALIZADO 

77,4 %

52,8%
DO PREVISTO
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Apresentação 

A Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR 
possui as competências de propor, apreciar e 
deliberar sobre: atos normativos de ética e disci-
plina; uniformização de ações voltadas à eficácia 
do funcionamento das comissões que tratam 
de ética e disciplina nos CAU/UF e no CAU/BR; 
ações para aprimoramento, alterações e divul-
gação 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 cum-
primento 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 Urba-
nismo do Brasil, conforme o artigo 100 do Regi-
mento Interno (Resolução nº 139/2017).

Principais Resultados

  Foram elaboradas 47 deliberações, 
sendo 41 processos ético-disciplinares; 

  Finalização do texto de revisão da Resolu-
ção CAU/BR nº 143/2017, através da Deli-
beração nº 41/2020, que dispõe sobre 
normas para condução do processo 
ético-disciplinar no âmbito dos CAU/UF e 
do CAU/BR; 

  Conclusão de algumas evoluções/ade-
quações do módulo ético do SICCAU; 

  Debates e argumentações sobre a remu-
neração profissional (salários e honorá-
rios) na Arquitetura e Urbanismo e como 
tratar os casos de reserva técnica;

  Atendimento de 126 protocolos SICCAU, 
sendo 76 consultas quanto a interrupção 
de registro de pessoa física ou jurídica.

PROCESSOS
ÉTICO-DISCIPLINARES

Processos deliberados
pela CED/BR

29

2018 2019 2020

25

41

Processos julgados
pelo plenário do CAU/BR

27

2018 2019 2020

19

46

Despachos de distribuição
de processos

28

2018 2019 2020

28

38

Processos deliberados
pela CED/BR em 2020

TOTAL
41

Deferidos 
25

Indeferidos 
15 Prescritos

1

Processos julgados pelo
plenário do CAU/BR em 2020

TOTAL
46

Deferidos 
30

Indeferidos 
15 Prescritos

1

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Por se tratar do último ano dessa gestão, a Comissão 
direcionou esforços para concluir todos os proces-
sos éticos em grau de recurso, com risco de pres-
crição, sendo necessário o parecer da comissão. Por 
isso, as quantidades dos processos analisados e deli-
berados em 2020 foram maiores quando compara-
dos aos anos anteriores, conforme gráfico acima.

Normatização 

  Resolução n° 189/2020 – matéria de grande 
importância, que tratou sobre os procedimentos 
do cancelamento e baixa de Registro de Respon-
sabilidade Técnica (RRT) relativo a atividades não 
executadas ou interrompidas em razão da pan-
demia de covid-19.

Os seminários regionais previstos pela Comissão 
de Ética e Disciplina do CAU/BR foram cancelados 
devido à pandemia da covid-19.
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  Manter ações permanentes no sentido de revisar, aprimorar e divulgar o 
Código de Ética e Disciplina do CAU/BR;

  Implementar o novo texto da resolução sobre o processo ético-disciplinar por 
meio de treinamentos técnicos;

  Realizar a revisão da Deliberação nº 104/2017 da CED-CAU/BR;

  Elaborar orientações argumentativas sobre o tratamento de reserva técnica 
segundo a perspectiva ética da CED-CAU/BR;

  Criar, no portal da Rede Integrada de Atendimento (RIA) do CAU/BR , um catá-
logo de ementas de processos julgados no CAU/BR em grau de recurso;

  Realizar 3 seminários regionais para debater as revisões dos normativos exis-
tentes e aperfeiçoar as metodologias atuais na condução dos pro-
cessos ético-disciplinares;

  Realizar o Seminário Nacional da CED como um encon-
tro das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF 
e CAU/BR para aprimorar a interação das equipes 
técnicas; e

  Analisar e acompanhar a transição do módulo 
ético-disciplinar do SICCAU para o SGI para 
melhor atender aos CAU/UF.

IGUALDADERESPEITO DIREITOSVALORES

DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS
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ATENDIMENTO

INVESTIMENTO
REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

R$  6.289.768,63
84 % DO PREVISTO

INDICADORES DE RESULTADOS

 Manter e ampliar a Ouvidoria
 Carteiras de Identidade Profissional
 Gestão da Coordenadoria da RIA (Rede 

Integrada de Atendimento)
 Gestão da Coordenadoria Técnica do 

SICCAU
 Ampliar e Desenvolver as Atividades da 

Comissão Temporária de Harmonização 
do Exercício Profissional (CTHEP-CAU/BR)
 Portal ABNT
 Eleições do CAU 2020

LIMITE ALCANÇADO

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

META:

95%

ÍNDICE DE
ATENDIMENTO (%)

REALIZADO 

99 %

META:

70%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A 
SOLUÇÃO DA DEMANDA (%)

REALIZADO 

70 %

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Assegurar a eficácia no atendimento
e no relacionamento com os Arquitetos 

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

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

40.237TELEATENDIMENTO

COMPARATIVO 20 x 19 
Queda -2,8%

transparencia.caubr.gov.br/atendimento
41.332CHAT
COMPARATIVO 20 x 19 
Crescimento +12,9%

atendimento@caubr.gov.br
2.154E-MAIL

COMPARATIVO 20 x 19 
Crescimento +35,3%

caubr.gov.br/ouvidoria/
1.135OUVIDORIA

COMPARATIVO 20 x 19 
Crescimento +1,4%

transparencia.caubr.gov.br/esic/
46e-SIC 

COMPARATIVO 20 x 19 
Crescimento +53,3% 

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

servicos.caubr.gov.br

162.949SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO CAU (SICCAU)

COMPARATIVO 20 x 19 
Queda -21,2%

Atualmente, o CAU/BR é responsável pela ges-
tão direta de 6 canais de atendimentos não 
presenciais, que focam na qualidade dos ser-
viços prestados aos profissionais e sociedade 
de forma ágil e assertiva. 

Em 2020, os resultados foram ao encontro 
do objetivo de melhoria e aprimoramento 
do atendimento, tendo resultado em núme-
ros expressivos de atendimentos concluídos 
para todo o País. 

O CAU preza por um atendimento huma-
nizado, eficaz e conveniente aos arquitetos 
e urbanistas e aos cidadãos, com foco nas 
situações profissionais mais corriqueiras e 
no suporte técnico à utilização do Sistema de 
Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), 
da Central de Teleatendimento e outros meios 
digitais. São eles:

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

* A quantidade referente ao SICCAU representa os protocolos registrados com profissionais  
 ou empresas como interessados. 

servicos.caubr.gov.br

transparencia.caubr.gov.br/atendimento

atendimento@caubr.gov.br

transparencia.caubr.gov.br/esic/

caubr.gov.br/ouvidoria/
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Ouvidoria

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

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

até 10 dias úteis, prazo que pode ser dobrado mediante 
justificativa, segundo legislação da Ouvidoria-Geral da 
União (OGU).

Em 2020, foram recebidos 1.145 protocolos pelo Canal da 
Ouvidoria, conforme o gráfico. 

Desse total, 99,1% (1.135) foram concluídos e respondidos 
aos interessados dentro dos prazos estabelecidos.

As demandas são classificadas de acordo com as tipolo-
gias demonstradas no gráfico abaixo, contendo os com-
parativos dos 3 últimos anos, considerando os 5 níveis de 
atendimento, conforme fluxo correspondente.

TIPOLOGIAS DE ATENDIMENTOS OUVIDORIA

475
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18

Fonte: Ouvidoria - CAU/BR
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20
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11 8
92
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66 56 18
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44 32

TOTAL
1.145

Pessoa Física
895

Anônimo
244

Pessoa Jurídica
6

Reclamação Informação Solicitação Denúncia Elogio Sugestão Diversos

PROTOCOLOS RECEBIDOS
2020 - PÚBLICO ALVO

FLUXO DE ATENDIMENTO CAU

TAQ E
ESTADOS

Fonte: Ouvidoria - CAU/BR

1
TAQ
SUPERVISÃO

2 RIA3 OUVIDORIA4
OUVIDOR
GERAL

5
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Reclame AQUI

A Ouvidoria do CAU, entendendo como instru-
mento que difunde a reputação dos órgãos, 
assumiu sua responsabilidade pelos atendimen-
tos do “Reclame AQUI” desde 2018. No ano de 
2020, foram atendidas 14 solicitações através da 
plataforma, com 100% das demandas respondi-
das. O antigo “Reclame AQUI – Serviços Públicos” 
é um canal independente disponível ao cida-
dão brasileiro e atua como um instrumento de 
comunicação entre consumidores e instituições. 

Serviço de Informações ao Cidadão 
(e-SIC)

O e-SIC está disponível para atendimento ao 
público desde 10 de março de 2016. A ferra-
menta atende à Lei nº 12.527/2011, denomi-
nada Lei de Acesso à Informação. Os procedi-
mentos para o cumprimento da legislação são 
detalhados no âmbito do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo do Brasil pela Portaria Norma-
tiva 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 2020, 

foram atendidas 46 solicitações pela plataforma, 
com 100% das demandas respondidas.

Página CAU ABNT

Para facilitar o acesso de arquitetos e urbanistas 
às discussões de elaboração das Normas Técni-
cas, a Assessoria de Relações Institucionais e Par-
lamentares do CAU/BR registra na página CAU 
ABNT, dentro do Portal da Transparência, as 
informações sobre as reuniões realizadas pelas 
comissões da ABNT, conforme solicitado pelo 
Colegiado das Entidades Nacionais dos Arqui-
tetos e Urbanistas (CEAU). Na seção, estão reu-
nidas informações de atividades da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relaciona-
das a Arquitetura e Urbanismo.

Rede Integrada de Atendimento (RIA)

Normatizada pela Deliberação DPABR nº 0014-
01/2015, com o papel de consolidar, 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, tutoriais e treinamentos; orientar as 
estruturas locais na aplicação dos normativos; 
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 atendi-
mentos mais complexos aos arquitetos e urba-
nistas, os chamados de atendimentos de 3º nível 
e gestão administrativa do contrato do TAQ  e do 
contrato de telefonia.

Os principais resultados foram:

 � Em 2020, o contrato com a empresa de telefo-
nia e da Central de Atendimento foram reno-
vados sem a aplicação de reajuste, mantendo 
a economicidade dos contratos;

 � Portal da RIA – Trata-se de um site interno 
voltado para os colaboradores dos CAU/UF e 
do CAU/BR, no qual está disponível para con-
sulta todo o conteúdo elaborado pela RIA. Em 
2020, foram 139 conteúdos elaborados, con-
forme demonstrado no gráfico abaixo.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: RIA - CAU/BR

TOTAL
139

Boletins
3

Avisos
77

Vídeos
8

Tutoriais
51

TIPOS DE CONTEÚDOS 
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202020192018

TOTAL
83.723

Ligações
48%

Chat
49%

E-mail
3%

ATENDIMENTOS 
POR CANAL-TAQ

Fonte: RIA - CAU/BR
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- 2018 A 2020 
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COMPARATIVOS DE ATENDIMENTOS 
- 2018 A 2020

DIVERSOS
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SOLICITAÇÃO

79,3%

9,6%

5,7%
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TELEFONE CHAT TOTAL
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Rede Integrada de Atendimento (RIA)

  Elaboração de 51 tutoriais, sendo 42 direcio-
nados aos profissionais e 9 aos CAU/UF;

  Crescimento de 7,7% do total de visitas em 
2020, comparado a 2019, referente às divulga-
ções dos conteúdos aos profissionais através 
do “Manual da área de serviços”, disponível 
no SICCAU, conforme demonstrativos abaixo. 
Em 2020, o número de tutoriais aumentou 
8,5% e o número de visitas cresceu 7,6% em 
relação à 2019. A queda na quantidade de 
visualizações de página se deve à mudança 
no formato. Desde 2019, os tutoriais deixa-
ram de ser páginas acessáveis e passaram a 
ser documentos em PDF – cujo download não 
contabiliza como visualização;

  Como parte do projeto das Eleições do CAU 
2020, foram feitos: cronograma e planeja-
mento de atuação; seção especial no Portal 
RIA para agregar todo o conteúdo elaborado 
para o projeto, sendo 28 tutoriais e 12 avisos; 
treinamento especial da equipe da Central de 
Atendimento; horário estendido de atendi-
mento no dia da votação; relatório final sobre 
o projeto;

  Em 2020, foram realizados 83.723 atendimen-
tos pelo TAQ (teleatendimento, chat e e-mail), 
apresentando crescimento de 5,2% compa-
rado a 2019, sendo que a principal ocorrência 
registrada referente a informação prestada 
foi sobre RRT (35%), conforme informações 
detalhadas nos gráficos;

TIPO DE ACESSO 
em 2020

CONCEITO MÉDIA/
MÊS

TOTAL

VISITAS Acesso que o 
usuário faz ao site 8.016 96.196

VISUALIZAÇÕES Quantidades de 
páginas acessadas

12.898 154.776

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR

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

  Crescimento em 11% na satisfação dos atendimentos realiza-
dos pelo chat em relação a 2019; 

  Satisfação de 93% no atendimento telefônico. 
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ÍNDICE DE SATISFAÇÃO - 2018 A 2020
ATENDIMENTO TELEFÔNICO

2018

75%

19%

94%
2019

12%

81%
93%

2020

11%

82%
93%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO
CHAT*

2019

28%

45%

73%

2020

28%

53%

81%

Muito satisfeitos

Satisfeitos e Muito satisfeitos

*A pesquisa de satisfação do chat
  só foi implementada em 2019

Satisfeitos

Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
(SICCAU) 

O SICCAU foi criado para gerenciar todos os serviços voltados aos arquite-
tos e urbanistas (anuidade, RRT, certidões, registro profissional) de forma 
automática e 100% online. O SICCAU permite aplicar o mesmo padrão de 
serviços a todos os CAU/UF e conta com uma progressiva incorporação de 
novas funções e serviços. Compete à Coordenadoria do SICCAU: promover 
evoluções e correções no SICCAU e seus sistemas satélites; estimar e validar 
os pontos de função de evoluções e correções; atender às solicitações dos 
CAU/UF por meio do Gerenciador Avançado de Demandas (GAD); e elabo-
rar e atualizar o mapa mental do SICCAU.

Os principais resultados alcançados foram:

  Autenticidade – Adequação da área pública para reconhecimento de 
autenticidade de documentos emitidos na nova plataforma de RRT;

  Criação de QR code para facilitar a verificação de autenticidade de RRTs;

  Aplicativo e-CAU – Implantação da verificação de autenticidade de certi-
dões;

  Eleições – Cadastro de chapa (englobando o cadastro de candidato), pro-
cesso de impugnação de chapa eleitoral, processo de impugnação de 
resultado eleitoral, processo de denúncia eleitoral, processo de substitui-
ção de membros (seguindo o rito processual);

  RRT – Implantação da plataforma de RRT visando a adequação do SICCAU 
à Resolução nº 184/2019 e propiciar salvamento de rascunho, além de 
parametrizar regras que facilitarão adequações no SICCAU;

  Financeiro – Implantação da primeira fase da Resolução nº 193/2020, 
com aplicação dos novos descontos;

  Carteira – Implantação da função de agendamento de coleta biométrica.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: RIA - CAU/BR

Fonte: RIA - CAU/BR

https://servicos.caubr.gov.br/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao184/
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao193/
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Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
(SICCAU)

A Coordenadoria do SICCAU atendeu a 5.482 demandas via GAD, 
representando um crescimento de 91% em relação a 2019 (2.870). 
O crescimento das demandas em 2020 decorre, principalmente, 
dos problemas enfrentados devido ao ataque cibernético na rede 
do CAU, que impactou diretamente os serviços fornecidos pelo 
SICCAU aos profissionais, conforme a nota de esclarecimento  
da Presidência do CAU/BR publicada no dia 20 de julho de 2020.

Com o intuito de manter o SICCAU em constante evolução e adap-
tado à realidade dos profissionais, foram abertas ordens de servi-
ços (OS) para o aprimoramento e correções necessárias do SICCAU. 
Em 2020, foram concluídas 69,8% das OS abertas, sendo 296 em 
prol do aprimoramento dos serviços prestados pelo SICCAU, con-
forme demonstra o gráfico abaixo. 
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TOTAL
424

Concluídas
296

Canceladas
50

Em andamento
78

DEMANDAS (O.S.) 
por status

EVOLUTIVA

CORRETIVA

SERVIÇO 1.008

756

3.744

Fonte Coordenadoria  do SICCAU

12.375

2019 2020

6.131

Fonte Coordenadoria  do SICCAU

CARTEIRAS EMITIDASPONTOS DE FUNÇÕES – OS

TOTAL
424

Concluídas
296

Canceladas
50

Em andamento
78

DEMANDAS (O.S.) 
por status

EVOLUTIVA

CORRETIVA

SERVIÇO 1.008

756

3.744

Fonte Coordenadoria  do SICCAU

12.375

2019 2020

6.131

Fonte Coordenadoria  do SICCAU

CARTEIRAS EMITIDASPONTOS DE FUNÇÕES – OS

Foram ainda abertas muitas demandas evolutivas, contabilizando maior 
números de pontos de funções, conforme respectivo gráfico abaixo.

Carteiras de Identidade Profissional

O CAU/BR gerencia o contrato de prestação de serviços para emissão das 
carteiras profissionais e, durante o exercício de 2020, viabilizou a emissão 
de 6.131 carteiras profissionais para os arquitetos e urbanistas. A quan-
tidade de carteiras emitidas em 2020 (49,5% do total de 2019) ficou bem 
abaixo de anos anteriores devido aos impactos da pandemia. 

Por se tratar de um ano atípico, houve apenas uma evolução no módulo de 
carteira do SICCAU, que foi a comunicação com o aplicativo do e-CAU, 
no qual o profissional tem acesso ao preview da carteira, contendo seus 
dados biográficos e biométricos. 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Fonte: Coordenadoria do SICCAU  - CAU/BR Fonte: Coordenadoria do SICCAU  - CAU/BR

https://www.caubr.gov.br/servicos-online-do-cau-nota-de-esclarecimento-da-presidencia-do-cau-br/
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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, disponível no endereço transparencia.caubr.gov.
br/cartadeservicos, estão detalhadas as   principais ativida-
des oferecidas pelo Conselho 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 ple-
nitude dos seus direitos e deveres em relação às atividades 

de Arquitetura e Urbanismo 
em território nacional, seja 
enquanto profissional, contra-
tante ou cidadão interessado.

Em 2020, houve pequenas 
atualizações pontuais, nos 
valores das anuidades e de 
alguns normativos que foram 
alterados devido as solicita-
ções dos CAU/UF.

Harmonização 

A Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional (CTHEP- 
CAU/BR) foi criada em 2020 por meio da Deliberação Plenária DPABR 
nº 0032-01/2020, com funcionamento por seis meses a partir da publicação 
(de 20/02/2020 a 20/08/2020), tendo sido prorrogada por mais seis meses pela 
Deliberação DPOBR n° 0102-08/2020 a partir de 20 de agosto de 2020. 

A metodologia de trabalho seguida pela CTHEP-CAU/BR em 2020 se deu de 
forma semelhante à de 2019, no sentido de buscar o diálogo contínuo interno 
e externamente ao Conselho. Para tanto, a CTHEP-CAU/BR adotou uma 
agenda colaborativa dentro do CAU/BR e com outros conselhos de fiscalização 
profissional, por meio de reuniões conjuntas realizadas por videoconferência.

As ações no âmbito do CAU/BR se deram por meio de reuniões com as 
Comissões de Ensino e Formação do CAU/BR (CEF-CAU/BR) e de Exercício 
Profissional do CAU/BR (CEP-CAU/BR) para discussão sobre divergentes 
temas relevantes aos arquitetos e urbanistas.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Reunião da CTHEP-CAU/BR com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/cartadeservicos/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpabr-0032-01/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0102-08/


Principais Resultados 

  Revisão da Resolução nº 51/2013, que “dispõe sobre as 
áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e 
as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões 
regulamentadas, e dá outras providências”.

  Acompanhamento de projetos de lei que impactam no exer-
cício profissional do arquiteto e urbanista – foi dado conhe-
cimento à CTHEP do Projeto de Lei nº 626/2020, que “dispõe 
sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissio-
nais, atividades, competências e caracterização do âmbito 
de atuação dos profissionais inseridos no Sistema CONFEA/
CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional”. 
Os membros da CTHEP entenderam inicialmente que o 
CAU/BR deveria atuar junto aos parlamentares no sentido 
de propor emendas para inclusão do CAU na redação.

  Também constou em pauta de discussão o Projeto de Lei 
nº 3.716/2020, que “altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para dispor sobre os processos de revalidação e 
de reconhecimento de diplomas expedidos por instituições 
de educação superior estrangeiras”, posteriormente substi-
tuído em sua tramitação pelo PL nº 2.482/2020. 

  Reuniões com representantes da Comissão de Ensino e For-
mação do CAU/BR e do CAU/SP, bem como representantes 
do CONFEA, para abordar aspectos relacionados ao tema 
de Engenharia de Segurança do Trabalho quanto à oferta 

de cursos superiores e registros dos egressos pelo CONFEA.

  Ações referentes à Resolução CFT nº 058/2019: propo-
sição de ação judicial quanto à Resolução do Conselho 
Federal de Técnicos Industriais (CFT) nº 058/2019 e pro-
jeto de decreto legislativo que “Susta os efeitos da Reso-
lução CFT nº 58, de 22 de março de 2019, que define as 
prerrogativas e atribuições dos técnicos industriais com 
habilitações em Edificações”.

  Discussão sobre a revisão, realizada pelo MEC, do Catálogo 
Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) em 2020. 

  Aprovação da Proposta nº 001/2020, na qual sugere a sis-
tematização de fluxo administrativo para posicionamento 
das proposições legislativas de interesse do CAU/BR. O 
objetivo é alcançar uma atuação mais diligente e com orien-
tações claras quanto às abordagens propositivas junto aos 
parlamentares.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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DESAFIOS E  
PERSPECTIVASATENDIMENTO 

Ouvidoria 

 9 Estreitar as relações com os CAU/UF no que diz 
respeito aos prazos da Ouvidoria. Com essa apro-
ximação e conscientização, a proposta é diminuir 
o tempo de espera de retorno aos solicitantes, 
pois a Ouvidoria depende de outras áreas para 
finalizar os atendimentos;

 9 Lançar o Portal dos Ouvidores, instrumento de 
integração entre os ouvidores regionais, a fim de 
alinharmos as ações da ouvidoria nacional e a 
padronização de respostas; 

 9 Ampliar os canais de diálogo organizacional e, 
consequentemente, sua influência, através da 
expansão da ouvidoria nos estados, sendo essas 
integradas à Ouvidoria-Geral. A ouvidoria imple-
mentada no CAU/UF naturalmente estará mais 
sensível às necessidades dos profissionais e 
poderá, em parceria com a Ouvidoria-Geral, pro-
por melhorias em nível nacional;

 9 Revisar e atualizar o banco de respostas da 
Ouvidoria. Esse banco de dados será comparti-
lhado com as ouvidorias abertas nos CAU/UF. A 
proposta é disponibilizar esse banco de forma 
on-line, para que os ouvidores tenham a infor-
mação atualizada;

 9 Finalizar as publicações dos relatórios mensais e 
anuais dos anos anteriores no Portal da Trans-

parência alinhados ao padrão estabelecido no 
Encontro dos Ouvidores.

RIA
 9 Atualizar a Carta de Serviços com as novas reso-
luções;

 9 Adaptar toda a estrutura de serviços que foi 
amplamente afetada pela mudança de normati-
vos em 2020;

 9 Ter estrutura técnica e operacional suficiente 
para viabilizar todo o processo de adaptação. 

SICCAU 

 9 Evoluir a função de agendamento de coleta bio-
métrica;

 9 Estabelecer as funcionalidades de RRT, com 
patamares de GAD de defeito/correção;

 9 Evoluir nas funcionalidades da Resolução 
nº 193/2020;

 9 Contratar nova empresa para emissão de cartei-
ras, capacitando os CAU/UF, fornecendo novos 
equipamentos e evoluindo no novo modelo de 
contrato (com implantação do fiscal local);

 9 Promover participação consultiva da equipe téc-
nica, em parceria com os CAU/UF, para orienta-
ção em resoluções e deliberações, evitando retra-
balho e implantações equivocadas no sistema;

 9 Evoluir com foco em user experience;

 9 Criar perspectivas conjuntas de priorização de 
demandas, entre os setores, CAU/UF e sistemas.

CTHEP-CAU/BR

 9 Criar a CTHEP para o ano de 2021 (atribuição do 
Plenário do CAU/BR);

 9 Dar continuidade às discussões com a CEP- 
CAU/BR e a CEF-CAU/BR para andamento dos 
debates sobre pauta comum entre as comissões 
no que diz respeito aos conflitos de competên-
cias entre atividades profissionais e de ensino e 
formação profissional;

 9 Dar continuidade as discussões da pauta con-
junta com o CONFEA;

 9 Dar continuidade às ações referentes às resolu-
ções do Conselho Federal de Técnicos Industriais 
(CFT) que extrapolem o poder regulamentar e 
afetem os campos de atuação dos arquitetos e 
urbanistas;

 9 Apoiar a Presidência e o Plenário do CAU/BR 
para ações relacionadas aos projetos de lei que 
afetem diretamente a regulamentação da pro-
fissão e o exercício da profissão do arquiteto 
e urbanista e que exijam acompanhamento e 
intervenção ativos do Conselho junto às casas 
legislativas.
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30.06.2020 - 3º dia

14h Módulo 7: Campanha eleitoral
1.Propaganda eleitoral;
2.Condutas vedadas a conselheiros, funcionários e colaboradores;
3.Perguntas e dúvidas

16h Módulo 8: Votação
1.Votação;
2.Perguntas e dúvidas

17h Módulo 9: Pós Eleição
1.Pós-eleição;
2.Justificativa de falta a eleição;
3.Perguntas e dúvidas.

18h Encerramento 3º dia

RESULTADOS  
E DESEMPENHO ELEIÇÕES 2020 

Em 2020, foram realizadas as eleições nos Con-
selhos de Arquitetura e Urbanismo. Conforme 
o conjunto normativo que trata das eleições, 
coube à Comissão Eleitoral Nacional (CEN-CAU/
BR) a condução e fiscalização do processo eleito-
ral nacional e do processo eleitoral de conselhei-
ros representantes das instituições de ensino 
superior de Arquitetura e Urbanismo, atuando 
também como instância recursal em âmbito 
nacional. No site das eleições do CAU constam 
as principais informações da eleição, como os 
atos da comissão, normativos eleitorais, tira-dú-
vidas, entre outros. Para a eleição de conselhei-
ros representantes das instituições de ensino 
superior, foi desenvolvido um site com informa-
ções personalizadas para esta eleição em espe-
cífico disponível em eleicoes.caubr.gov.br.

Treinamento

Foi realizado em junho de 2020 o treinamento 
das Comissões Eleitorais das UF (CE-UF) para o 
processo eleitoral, com a finalidade de capaci-
tar os funcionários e membros das Comissões 
Eleitorais dos CAU/UF (CE-UF) para o processo 

eleitoral do CAU. O treinamento se desenvolveu 
em formato virtual, em três dias, com apresen-
tações, disponibilização de material, modelos 
de documentos e gravação em vídeo do treina-
mento para consultas posteriores pelos partici-
pantes.

Apuração de votos das eleições 
2020 do CAU

Foi promovida cerimônia de apuração de votos 
das eleições 2020 do CAU, com cálculo de eleitos 
para obtenção do resultado das eleições 2020 
do CAU, disponíveis para acesso no site das 
Eleições do CAU (https://eleicoes.caubr.gov.
br/?page_id=1332).

A divulgação do resultado foi realizada em trans-
missão ao vivo pelo link https://youtu.be/7uV-
7G2xIgZg.

A divulgação da apuração foi presencial, no pré-
dio da sede do CAU/BR, em Brasília. A votação 
ocorreu em 15 de outubro. Votaram quase 109 
mil profissionais de um total de pouco mais de 
200 mil.

16.06.2020 - 1º dia

9h Abertura

9h20 Módulo 01: Apresentação
1.Apresentação da equipe;
2.Processo eleitoral

10h Módulo 02: Competências das Comissões Eleitorais
1.Competências da CEN-CAU/BR;
2.Competências das CE/UF;
3.Divulgação das eleições;
4.Site Eleitoral;
5.Perguntas e dúvidas.

12h Intervalo para almoço

14h Módulo 03: Processo administrativo
1.Autos do processo administrativo eleitoral;
2.Processo por infração ao Regulamento Eleitoral.
3.Perguntas e dúvidas.

15h Módulo 04: Candidatura
1.Chapas candidatas ao CAU/BR e ao CAU/UF;
2.Chapas candidatas a representantes das IES;
3.Perguntas e dúvidas.

17h Encerramento 1º dia

23.06.2020 - 2º dia

14h Módulo 5: Impugnações e denúncias
1.Generalidades;
2.Impugnações;
3.Denúncias;
4.Perguntas e dúvidas.

16h Módulo 6: Colégio eleitoral
1.Colégio Eleitoral para Cálculo do nº de Conselheiros de CAU/UF;
2.Colégio Eleitoral para eleição de Representante das IES;
3.Colégio Eleitoral para eleição do dia 15/10;
4.Perguntas e dúvidas.

18h Encerramento 2º dia
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https://eleicoes.caubr.gov.br/
https://caudf.gov.br/eleicoes-cau-df-participa-de-treinamento-de-assessorias-tecnicas-e-coordenadores-de-ce-ufs/
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https://www.caubr.gov.br/eleicoesdocau2020resultados/


RESULTADOS  
E DESEMPENHO 

DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS

Reunião de avaliação do processo eleitoral  
com as Comissões Eleitorais dos CAU/UF

Houve avaliação das ocorrências do processo eleitoral e discus-
são de encaminhamentos para o relatório conclusivo do processo 
eleitoral nacional. Os relatórios conclusivos de cada eleição foram 
aprovados pela respectiva comissão eleitoral e algumas informa-
ções passaram a compor o resultado do processo eleitoral nacio-
nal. O relatório conclusivo nacional está disponível no site das Elei-
ções do CAU (transparencia.caubr.gov.br/eleicoes). 

Reunião de avaliação do processo eleitoral com as CE-UF o oto   te o 
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A principal dificuldade do processo elei-
toral foi a comunicação clara e objetiva 
aos interessados no processo (candida-
tos e eleitores) acerca de ritos e proce-
dimentos. Perecebeu-se necessário um 
aprimoramento dos meios e forma de 
comunicação, com peças publicitárias 
mais didáticas e elaboradas com maior 
brevidade.

As ações futuras serão constituídas 
com base na avaliação do processo 
eleitoral do CAU em todos os aspectos 
que a envolve. Esse movimento culmi-
nará com o encaminhamento ao Plená-
rio do CAU/BR de proposta de altera-
ções do Regulamento Eleitoral, visando 
o aprimoramento do processo eleitoral 
do CAU e posterior desenvolvimento de 
estratégias de mobilização para a reali-
zação das eleições de 2023.

https://eleicoes.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/DELIBERACAO_CEN_054_2020.pdf 


ENSINO E FORMAÇÃO

INVESTIMENTO REALIZADO OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 67.531,65
51,7% DO PREVISTO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

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

 Atividades da Comissão 
de Ensino e Formação (CEF);
 Atividades da conselheira 

representante das IES no CAU/BR;
 Atividades de Integração e 

aproximação com o Segmento 
Estudantil, entidades e profissionais;
 Acreditação de cursos de 

Arquitetura e Urbanismo do CAU 
(Homologação e certificação dos 
cursos acreditados);

INDICADORES 

Índice de cursos 
INSERIDOS no IGEO 

META:
100%

95%

Índice de cursos com 
cadastrado completo

no SICCAU 

META:
30%

25%

Índice de cursos 
avaliados pelo CAU

META:
100%

100%

Índice de Registros Realizados 
a partir de Importação de 

Lista de Egressos

META:
15%

15%
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Apresentação

A Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR) 
existe para cumprir a finalidade de zelar pelo aper-
feiçoamento da formação em Arquitetura e Urba-
nismo e promover a articulação entre o CAU e o 
sistema de ensino de Arquitetura e Urbanismo, 
conforme artigo 99 do Regimento Interno (Resolu-
ção nº 139/2017).

Principais Resultados

 � Foram elaboradas 64 deliberações, com desta-
que aos seguintes temas: registro de diploma-
dos no exterior; projeto de acreditação; cálculo 
de tempestividade e atualização de cadastro de 
cursos; ensino à distância; ensino remoto na pan-
demia da covid-19; extensão universitária; cre-
denciamento de arquitetos e urbanistas perante 
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra); Engenharia de Segurança do Tra-
balho; e atribuições profissionais.

Normatização

 � As Deliberações CEF-CAU/BR nº 25/2020, 40/2020 
e 59/2020, que resultaram na aprovação do pro-
jeto de resolução que dispõe sobre concessão e 

alteração de registro de arquiteto e urbanista no 
CAU, sobre registro de título complementar;

 � A Deliberação CEF-CAU/BR nº 16/2020, resultou 
na Deliberação DPOBR nº 101-06/2020, que esta-
belece os procedimentos para o requerimento 
de Certidão para fins de credenciamento de 
arquitetos e urbanistas perante o Incra;

 � A Deliberação CEF-CAU/BR nº 17/2020, resultou na 
Deliberação DPOBR nº 101-05/2020, que aprova 
as orientações e os procedimentos para registro 
de título complementar de Engenheiro(a) de Segu-
rança do Trabalho (especialização);

 � As Deliberações CEF-CAU/BR nº 35/2020 e 
48/2020, que alteram, em caráter de urgência, 
os normativos de registros profissionais em vigor 
face à pandemia de covid-19.

Quantidade de cursos cadastrados

Em 2020, foram cadastrados no CAU 44 novos cur-
sos de Arquitetura e Urbanismo em todo Brasil, 
totalizando 219 cursos devidamente cadastrados 
no CAU até 2020, conforme tabela detalhada por 
UF ao lado.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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UF

Cursos 
cadastrados 

em 2020 
por UF

Cursos 
cadastrados 

até 2020 
por UF

AL 0 3

AP 0 2

AM 0 1

BA 3 7

CE 1 3

DF 2 7

ES 0 2

GO 0 2

MA 0 0

MT 0 3

MS 0 2

MG 6 19

PA 1 4

PB 0 3

PR 5 15

PE 0 1

PI 0 0

RJ 3 11

RN 1 4

RS 4 29

RO 2 6

RR 0 0

SC 3 26

SP 10 65

SE 2 2

TO 1 2

TOTAIS 44 219

Fonte: Dados fornecidos pela CEF-CAU/BR

https://transparencia.caubr.gov.br/sumulascef/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0252020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0402020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0592020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0162020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0101-06/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0172020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0101-05/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0352020.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0482020.pdf
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A Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/BR) participou de diversas atividades e seminários 
visando a aproximação com o segmento estudantil, entidades e profissionais, tais como:

  Lançamento do “Relatório Técnico Cesgranrio – Evidências do ENADE e de outras fontes: mudanças 
no perfil do Bacharel em Arquitetura e Urbanismo”, realizado em 29 de outubro de 2020;

  Webinar da ABEA: Participação no debate “Emergências e Permanências no ensino de Arqui-
tetura e Urbanismo: A Retomada“, realizado em 09 de junho de 2020;

  Apresentação da CEF no 1º Seminário de Ensino em Arquitetura e Urbanismo da 
Paraíba, que teve como tema “O ensino durante e pós pandemia” e foi realizado em 26 
e 27 de novembro de 2020;

  Comissão Avaliadora do 3º Prêmio de TCC do CAU/SE – 12 de novembro a 4 de 
dezembro de 2020;

  Comissão julgadora “Mostra CEF CAU/SP de Boas Práticas Trabalhos Finais de Gradu-
ação” no período de 12 a 30 de novembro;

  Solenidade Virtual Prêmio TCC 2020, organizado pela CEF do CAU/MG, uma premiação 
pela qualidade de ensino em Minas Gerais realizada no dia 28 de novembro;

  Realizou palestra sobre “A visão do CAU sobre ensino remoto de Arquitetura e Urbanismo em 
tempos de pandemia” no Seminário Virtual da CEF-CAU/SE: “O ensino remoto de Arquitetura e 
Urbanismo em tempos de pandemia”, realizada em 19 de novembro de 2020;

  Webinar da CEF-CAU/SC: Encontro de coordenadores – “O ensino de Arquitetura e Urba-
nismo em tempos de isolamento social” realizado no dia 12 de agosto de 2020.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/relatorio-sobre-perfil-do-bacharel-em-arquitetura-sera-lancado-em-seminario-virtual/
https://www.abea.org.br/?p=2417
https://www.caupb.gov.br/?p=13664
https://www.caupb.gov.br/?p=13664
https://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Edital-do-3%C2%BA-Pr%C3%AAmio-de-TCC-em-AU-de-Sergipe-2019.pdf
https://www.causp.gov.br/?p=51642
https://www.youtube.com/watch?v=oVTBGFjKh8M&feature=youtu.be
https://www.cause.gov.br/?p=18682
https://www.causc.gov.br/agenda/3o-encontro-de-coordenadores-cau-sc/
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2018 2019 2020 2021
Acreditação de Cursos

O projeto de acreditação de cursos do CAU/BR certifica a qualidade da 
formação profissional por meio de parâmetros, como os perfis da área 
e os padrões de qualidade para os cursos de Arquitetura e Urbanismo. 
A Acreditação de Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
pelo CAU (ACREDITA) constituiu-se de seis fases: avaliação da candida-
tura do curso, a ser analisada pela Comissão Temporária para Acredi-
tação (CTA); elaboração do Relatório de Auto Avaliação (RAA) do curso; 
avaliação do RAA e do projeto pedagógico; visitas in loco; elaboração 
dos relatórios de visita e manifestação do Comitê Avaliador (CAV) por 
carta; encaminhamentos; e certificação. O Comitê Executivo do projeto 
piloto de acreditação realizou 18 reuniões técnicas. 

Em atendimento à chamada pública realizada em agosto de 2019, foram 
convidados a manifestar interesse todos os 378 cursos cadastrados no 
SICCAU. Do total, 34 cursos manifestaram interesse em participar da 
edição piloto. Após análise de atendimento aos critérios para candida-
tura, 19 cursos se qualificaram. Com base nos critérios de representa-
ção regional e variedade de natureza institucional, seis cursos foram 
convidados a participar das etapas seguintes. Em 30 de julho de 2020, 
o CAU/BR concedeu, durante a 103ª Plenária Ordinária, o certificado de 
acreditação para os cursos de Arquitetura e Urbanismo da Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) e à Universidade Presbiteriana Macken-
zie de SP. Além dos certificados emitidos, o Comitê entregou à CEF em 
2020 o projeto de acreditação após análise da eficiência do piloto.
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Constituição do 
Comitê Executivo 
do Projeto Piloto 
de Acreditação 
CEPPA e seleção 

dos cursos/convite 
pela CEF-BR

Homologação e 
certificação dos 

cursos acreditados

Avaliações e  
visitas in loco

Implementar o 
projeto do programa 

de acreditação 
de cursos pelo 
CAU, aprovado 

pela Deliberação 
CEF-CAU/BR 
nº 66/2020) 

Implementação do Projeto Piloto da Acreditação 
de Cursos Pelo CAU

Certificação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo 
que atenderam aos critérios para acreditação 

(Deliberação DPOBR nº 0102-09/2020)

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/conheca-a-metodologia-do-projeto-de-acreditacao-de-cursos-do-cau/
https://transparencia.caubr.gov.br/ahttps:/transparencia.caubr.gov.br/arquivos/deliberacaocef0662020.pdfrquivos/deliberacaocef0602020.pdf
https://caubr.gov.br/projeto-de-acreditacao-do-cau-br-certifica-tres-cursos-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacao-plenaria-dpobr-0102-09/


54RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

  Realizar as ações em defesa do ensino 

presencial;

  Atualizar os cadastros dos cursos no CAU;

  Acompanhar a aprovação e implantação 

da resolução sobre concessão e altera-

ção do registro profissional de arquiteto 

e urbanista no CAU e sobre registro de 

título complementar e respectivas instru-

ções normativas;

  Implementar o Programa de Acreditação 

de Cursos de Graduação em Arquitetura 

e Urbanismo pelo CAU; 

  Analisar e revisar os estudos e desenvol-

vimento de resolução específica sobre 

extensão universitária.

ACREDITAÇÃO
DE CURSOS PELO CAU
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DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS 
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

III Conferência Nacional
de Arquitetura e Urbanismo

I Seminário de Segurança
do Trabalho

INVESTIMENTO REALIZADO OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 118.037,23
14,7% DO PREVISTO

Fomentar o acesso da sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

PRINCIPAIS INICIATIVAS
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Conforme previsto no Regimento 
Interno do CAU/BR, a III Conferência 
Nacional de Arquitetura e Urbanismo 
aconteceu nos dias 4, 8, 10 e 15 de 
dezembro, com o tema “Arquitetura e 
Urbanismo – mais do que nunca, um 
compromisso com a vida”, reafirmou o compromisso dos 
arquitetos e urbanistas com a vida, por meio de uma série 
de encontros focados na difusão de conhecimento, pano-
ramas nacionais e a cerca do papel fundamental da classe. 

A conferência foi um evento integrado, online e com transmis-
são ao vivo, aliando às palestras e debates as comemorações 
do Dia do Arquiteto e Urbanista e as celebrações dos 10 anos 
de criação do CAU. A programação incluiu uma homenagem 
às mulheres arquitetas e urbanistas, dentro das iniciativas da 
Comissão Temporária de Equidade de Gênero (CTEG); a apre-
sentação do programa CAU Educa, iniciativa da Comissão de 
Política Urbana e Ambiental (CPUA) e o lançamento do docu-
mentário “Habitação Social: uma questão de Saúde Pública”. 

A palestra magna foi ministrada pela arquiteta e urbanista 
Ermínia Maricato, primeira arquiteta a ganhar a Medalha de 
Ouro da Federação Pan-Americana de Associações de Arqui-
tetos (FPAA).

O CAU/BR encerrou a III Conferência Nacional de Arquite-
tura e Urbanismo com o lançamento da “Carta de Brasília”, 
documento que reúne um conjunto de 51 propostas para 
orientar estratégias, projetos e ações do próximo triênio do 
CAU/BR e dos CAU/UF. Disponível em CARTA ABERTA. 

Na ocasião, também aconteceu a posse dos novos conse-
lheiros titulares e suplentes do CAU/BR e dos CAU/UF, elei-
tos no dia 15 de outubro pelo voto direto.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Assista conferência no Youtube

https://3conferenciaarquitetura.com.br/
https://3conferenciaarquitetura.com.br/
https://caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Carta-de-Brasilia-2020-CAUBR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jkAjEg-fFio
https://3conferenciaarquitetura.com.br/


Fonte: CAU/BR
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O I Seminário de Segurança do Trabalho foi promovido pelo 
CAU/BR em parceria com o CAU/RO e contou com a participa-
ção de representantes da Associação Nacional de Engenheiros 
de Segurança do Trabalho (ANEST), das instituições de ensino 
superior (IES), do Corpo de Bombeiros e de Furnas (Usina 
Santo Antônio), nos dias 3 e 4 de fevereiro. Durante o seminá-
rio, foram aprovados dois importantes encaminhamentos:

  defesa do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Tra-
balho na modalidade presencial, com carga horária de 620 horas;

  atuação integrada das entidades que participaram do evento, com o 
compartilhamento de conhecimentos específicos. 

A Lei nº 7.410/1985 determina que essa especialização pode ser realizada, 
exclusivamente, por arquitetos e urbanistas e engenheiros. 

Em 2020, foram aprovadas no CAU/BR orientações e os procedimentos 
que estabelecem as condições para o deferimento do requerimento de 
registro de engenheiro de Segurança do Trabalho. Esses procedimentos e 
orientações deram início a tratativas perante os outros conselhos profis-
sionais abrangidos pela Lei n° 7.410 para o desenvolvimento de diretrizes 
que equalizem os componentes curriculares da formação especializada 
com as atividades definidas em suas resoluções específicas, com vistas à 
normatização conjunta do tema.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/inscricoes-abertas-para-o-i-seminario-de-seguranca-do-trabalho-do-cau-br/


58RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

  Pugnar pela formalização da Arquitetura e 

Urbanismo por meio da inscrição de novas 

empresas (pessoas jurídicas) no Sistema 

CAU, considerando a redução no valor das 

respectivas anuidades e o argumento que a 

formalização atrai maiores oportunidades 

de trabalho;

  Enfatizar as potencialidades sociais e mer-

cadológicas da Segurança do Trabalho e 

melhorar a infraestrutura técnica do Sis-

tema CAU, capacitando técnicos dos CAU/UF 

no tema.
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DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS 



COLEGIADO DAS ENTIDADES NACIONAIS DE ARQUITETOS 
E URBANISTAS DO CAU/BR (CEAU–CAU/BR)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INVESTIMENTO REALIZADO

R$ 31.598,62
30,4% DO PREVISTO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Ciclo Nossas Cidades 2021
 Carta-Aberta à Sociedade 

e aos Candidatos nas Eleições 
Municipais de 2020

Órgão permanente, de 
natureza consultiva, 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.
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Principais resultados

  Planejamento urbano com inclusão social e participação popu-
lar foi a principal premissa do Ciclo Nossas Cidades 2021, rea-
lizado de 9 a 28 de julho. Uma iniciativa do CAU/BR com apoio 
do portal UOL (canal ECOA – Por um mundo melhor) e em 
parceria com o Colegiado das Entidades Nacionais de Arqui-
tetura e Urbanismo, composto por: Associação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas (ABAP), Associação Brasileira de Ensino 
de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Federação Nacional dos 
Arquitetos e Urbanistas (FNA), Instituto de Arquitetos do Bra-
sil (IAB) e Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (FeNEA). O ciclo promoveu seis lives que 
discutiram temas como Arquitetura e saúde; cidades susten-
táveis; paisagem e patrimônio; governança e financiamento. O 
eixo comum de todas as lives foi a importância do comprome-
timento dos gestores públicos com o planejamento urbano.
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Assista conferência no Youtube

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://youtu.be/p2u7Q2eVfWY
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  Carta aos Candidatos (2020)

A contribuição do CAU/BR para a elaboração da “Carta-Aberta 
à Sociedade e aos(às) Candidatos nas Eleições Municipais 
2020” culminou com a aprovação do texto final do manifesto 
na 34ª Reunião Plenária Ampliada Ordinária do CAU/BR, reu-
nindo conselheiros federais e presidentes dos CAU/UF, rea-
lizada por videoconferência no dia 28 de agosto de 2020. 
Entre um momento e outro, representantes das entidades do 
CEAU, junto às coordenações da Comissão Política Profissio-
nal e da Comissão Política Urbana e Ambiental, trabalharam 
na organização e divulgação das lives do ciclo “Novas Cidades 
2021” e na redação do documento, realizado em parceria com 
o CEAU, em julho de 2020. 

As lives do “Novas Cidades 2021” foram direcionadas ao enca-
minhamento de propostas concretas a candidatos aos pode-
res Executivo e Legislativo municipais, tendo caráter mais 
propositivo do que de diagnóstico. A partir desses amplos 
e plurais debates virtuais das instituições de Arquitetura e 
Urbanismo, foi encaminhado aos candidatos nas eleições 
municipais de 2020 manifesto, por meio de Carta-Aberta, 
com apontamentos e orientações técnicas visando transfor-
mar nossas cidades em territórios mais saudáveis, inclusivos, 
seguros e resilientes para todos os brasileiros. 

Acesse o hotsite
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf
https://www.caubr.gov.br/cidades2021/?page_id=1380
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf 
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O evento alcançou:

  67 pessoas preencheram o formulário de adesão à 
carta (publicado no site da FNA);

  Mais de 2 milhões de pessoas foram impactadas 
pelos posts e vídeos do Projeto Novas Cidades 2021;

  Segundo dados informados pelo Facebook, cada 
pessoa dessas foi impactada 2 ou 3 vezes pelas infor-
mações do projeto, totalizando quase 6 milhões de 
impactos; 

  53.400.000 ouvintes de 779 rádios de 658 municípios 
brasileiros;

  Vídeos dos debates conseguiram cerca de 70 mil 
visualizações.

Assista conferência no Youtube

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf 
https://youtu.be/p2u7Q2eVfWY
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CONVÊNIOS E PARCERIAS

INVESTIMENTO REALIZADOOBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 689.982,59
100% DO PREVISTO

PRINCIPAL INICIATIVA

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

 Assinatura do 2º Termo 
Aditivo para prorrogação 
do prazo de vigência do 
Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira 
n° 1/2015 - UIA 2021 RIO 

INDICADORES 

Índice de adesão dos 
parlamentares às propostas 

legislativas do CAU/BR

META:
60%

67%

Índice de adesão ao 
Seminário Legislativo de 
Arquitetura e Urbanismo

META:
50%

Não houve Seminário
em 2020

Índice de crescimento 
de parcerias 
institucionais firmadas 
pela AIP

META:
5%

35%

Participação do CAU na 
elaboração de leis que 
impactem o exercício 

profissional da Arquitetura 
e Urbanismo 

META:
90%

100%

Índice de crescimento 
ano/ano das proposições 
legislativas acompanhadas 

pela AIP

META:
5%

1%
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 
assinou o 2º Termo Aditivo para prorrogação do prazo de 
vigência do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira 
n° 1/2015 devido ao adiamento do XXVII Congresso Mun-
dial de Arquitetos – UIA 2020 RIO para 2021, devido a pan-
demia de covid-19. A denominação do evento foi atuali-
zada para UIA 2021 RIO. 

Promovido pela União Internacional de Arquitetos (UIA) 
desde 1948, o Congresso Mundial de Arquitetos ocorrerá 
pela primeira vez no Brasil. A organização cabe ao Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB). O CAU/BR apoia o evento, 
cumprindo sua missão de promover Arquitetura e Urba-
nismo para todos.

O 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2021RIO )
será um evento híbrido, com sessões virtuais, a partir de 
março, e atividades presenciais, de 18 a 22 de julho, no Rio 
de Janeiro, transmitidas ao vivo, pela internet, para con-
gressistas do mundo todo. O tema escolhido para abrir o 
UIA2021RIO, em março, foi “as fragilidades e desigualda-
des sociais”.

A partir de março, a cada mês, o UIA2021RIO promoverá 
estes debates em série em formato de lives. Mais infor-
mações estão disponíveis em https://aberto.uia2021rio.
archi/
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https://aberto.uia2021rio.archi/
https://aberto.uia2021rio.archi/
https://aberto.uia2021rio.archi/


COMUNICAÇÃO

Assegurar a eficácia no relacionamento 
e comunicação com a sociedade

INVESTIMENTO REALIZADO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Divulgação da “Carta à Sociedade às Autoridades 
e aos Arquitetos e Urbanistas do Brasil” 
 Lançamento da página no site do CAU/BR sobre 

o futuro das cidades e habitações no pós-pandemia
 Apoio na formulação da programação, construção 

de hotsite, cobertura nas mídias digitais do CAU/BR 
e divulgação de diversos eventos
 Cobertura completa, com diversos conteúdos das 

ações do CAU/BR e dos CAU/UF na pandemia, 
e criação, divulgação de outros produtos
 Coordenação da produção do documentário 

“Habitação Social” (sem recursos da ATHIS*)

LIMITE ALCANÇADO

2020: 6,8% DA RAL 
2019: 13,5% DA RAL
2018: 11,8% DA RAL
% da Receita Arrecadação Líquida (RAL)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 1.997.787,69*
54,2% DO PREVISTO
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Apresentação

A Assessoria de Comunicação Social tem como objetivo pro-
mover a comunicação do CAU/BR junto à mídia, aos arquite-
tos e urbanistas e às demais entidades do setor, difundindo 
e esclarecendo as ações e políticas do Conselho, objeti-
vando o reconhecimento da instituição pela sociedade, em 
geral, e pelo público profissional, em particular.

Como consequência da pandemia de covid-19, o planeja-
mento inicial do setor foi redirecionado para a produção 
de materiais ressaltando a importância da Arquitetura e 
Urbanismo para garantir a habitabilidade das moradias 
da população mais carente e a construção de cidades 
saudáveis. Destacam-se, em ordem cronológica:

Principais iniciativas

  Divulgação da “Carta à Sociedade, às Autoridades e aos 
Arquitetos e Urbanistas do Brasil – Pandemia do coro-
navírus: o papel da Arquitetura e Urbanismo na produ-
ção de espaços em benefício da Saúde Pública”;

  Lançamento da página especial no site do CAU/BR sobre 
o futuro das cidades e habitações no pós-pandemia, 
com indicações de webinars sobre o tema e coletânea 
de artigos, entrevistas e reportagens relacionadas;

  Apoio na formulação da programação e construção de hot-
site, cobertura nas mídias digitais do CAU/BR e divulgação 
junto à mídia do ciclo de debates on-line “Novas Cidades 
2021 – Carta Aberta aos(às) Candidatos(as) nas Eleições 
Municipais 2020” – “Um projeto de cidades pós-pandemia”, 
iniciativa conjunta do CAU/BR com as demais entidades do 
Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanis-
tas (CEAU). A Assessoria de Comunicação Social foi respon-
sável por parcerias para cobertura do ciclo pelo canal ECOA, 
do portal UOL, e pela Agência RádioWeb, que produziu 12 

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/dia-mundial-da-saude-cau-propoe-acoes-para-tornar-nossas-cidades-saudaveis/#:~:text=Nesse%20grave%20momento%20vivido%20pelo,e%2C%20em%20especial%2C%20com%20os
https://caubr.gov.br/dia-mundial-da-saude-cau-propoe-acoes-para-tornar-nossas-cidades-saudaveis/#:~:text=Nesse%20grave%20momento%20vivido%20pelo,e%2C%20em%20especial%2C%20com%20os
https://caubr.gov.br/dia-mundial-da-saude-cau-propoe-acoes-para-tornar-nossas-cidades-saudaveis/#:~:text=Nesse%20grave%20momento%20vivido%20pelo,e%2C%20em%20especial%2C%20com%20os
https://www.caubr.gov.br/lives-e-webinars-especial-o-futuro-das-cidades-e-habitacoes-pos-pandemia/
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boletins sobre a iniciativa, distribuídos para 176 emissoras 
do país, além de obtenção de ampla mídia espontânea, 
inclusive um editorial de “O Estado de S.Paulo”;

Hotsite: caubr.gov.br/cidades2021/

Outros vídeos: caubr.gov.br/cidades2021/?page_id=1074

  Concepção da campanha institucional “Arquitetura e Urba-
nismo: mais do que nunca um compromisso com a vida”, 
mostrando como a pandemia de covid-19 ressaltou ainda 
mais a importância do trabalho dos arquitetos e urbanis-
tas na construção de moradias dignas e cidades saudá-
veis. Lançada para celebrar o Dia Mundial da Arquitetura 

(5 de outubro), a campanha se estendeu até o final do ano, 
abrangendo a lembrança do Dia Mundial do Urbanismo 
(8 de novembro) e as comemorações do Dia Nacional do 
Arquiteto e Urbanista (15 de dezembro). Seu slogan foi ado-
tado como tema da III Conferência Nacional de Arquitetura 
e Urbanismo. Saiba mais em: caubr.gov.br/compromisso/;

  Colaboração na formulação e construção de hotsite, cober-
tura nas mídias digitais do CAU/BR e divulgação da III Confe-
rência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, realizada entre 
4 e 15 de dezembro com o tema “Arquitetura e Urbanismo: 
mais do que nunca um compromisso com a vida”. A confe-
rência, realizada on-line, produziu a “Carta de Brasília”, um 
dos conteúdos do hotsite, que contém ainda vídeos, rese-
nhas das palestras-magnas e dos painéis temáticos. Saiba 
mais em: caubr.gov.br/conferencia2020/;

  Concepção, em conjunto com a Comissão de Política Profis-
sional (CPP), e coordenação da produção do documentário 
“Habitação Social: uma questão de Saúde Pública”, com 60 
minutos de duração. Foi exibido na TV Cultura de SP em 
16 de dezembro e encontra-se disponível na TV CAU (canal 
youtube do CAU/BR);

  Cobertura completa, com diversos conteúdos das ações 
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/cidades2021/
https://www.caubr.gov.br/cidades2021/?page_id=1074
https://www.caubr.gov.br/compromisso/
https://www.caubr.gov.br/conferencia2020/
https://www.youtube.com/watch?v=E7dfO5PZsWA
https://www.youtube.com/watch?v=E7dfO5PZsWA
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do CAU/BR e dos CAU/UF na pandemia, com destaque 
para série especial de vídeos, apresentou a importância da 
Arquitetura Hospitalar. Disponível em: instagram.com/p/
CEoUkQ7hdhk/;

  Produtos criados em decorrência dos 10 anos de cria-
ção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) – Lei nº 12.3788, de 
31 de dezembro de 2010.

 Vídeo institucional “Memória da Arquitetura e Urba-
nismo: os 10 anos do CAU”

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.youtube.com/watch?v=yQAprXEVxPo&feature=emb_logo/PUB_Memoria-do-CAU.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=yQAprXEVxPo&feature=emb_logo/PUB_Memoria-do-CAU.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=yQAprXEVxPo&feature=emb_logo/PUB_Memoria-do-CAU.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=yQAprXEVxPo&feature=emb_logo/PUB_Memoria-do-CAU.pdf 
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 Fascículo digital “Memória da Luta pela 
criação do CAU e do ano de sua funda-
ção”, disponível no site do CAU/BR: caubr.
gov.br/wp-content/uploads/2020/12/
PUB_Memoria-do-CAU.pdf;

  “Relatório Gestão 2018-2020 – memória 
dos 10 anos do CAU”, em versão on-line e 
impressa, com 9 capítulos e 192 páginas. 
Disponível em: caubr.gov.br/wp-content/
uploads/2020/12/Relatorio-Gestao_2018_
2020-web-22122020.pdf;

  Cobertura jornalística e matérias orien-
tativas nas mídias do CAU, inclusive com 
envio de newsletters nos momentos mais 
importantes do calendário eleitoral esta-
belecido pela Comissão Eleitoral Nacio-
nal. Disponível em: caubr.gov.br/eleico-
esdocau2020resultados/;

  Divulgação do 1º Diagnóstico de Pes-
quisa de Gênero na Arquitetura e Urba-
nismo junto à mídia especializada. Dis-
ponível em: caubr.gov.br/wp-content/
uploads/2020/08/DIAGN%C3%93STICO-
-%C3%ADntegra.pdf;

  Produção de vídeos:

 Apresentação do “CAU Educa”, primeira 
peça de divulgação do programa. Dispo-
nível em: caubr.gov.br/caueduca/;

 Continuidade à produção de tutoriais, 
em formato de vídeo-animações, sobre 
regras do Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), em trabalho conjunto com 
a Rede Integrada de Atendimento (RIA). 
Disponível em: https://servicos.caubr.
gov.br/helpdesk/doku.php.
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https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/PUB_Memoria-do-CAU.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/PUB_Memoria-do-CAU.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/PUB_Memoria-do-CAU.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-Gestao_2018_2020-web-22122020.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-Gestao_2018_2020-web-22122020.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio-Gestao_2018_2020-web-22122020.pdf
http://caubr.gov.br/eleicoesdocau2020resultados/
http://caubr.gov.br/eleicoesdocau2020resultados/
https://www.caubr.gov.br/caueduca/
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/doku.php
https://servicos.caubr.gov.br/helpdesk/doku.php
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Plataformas de  
comunicação digitais  
do CAU/BR

O site (www.caubr.gov.br) é a pla-
taforma digital mais completa, con-
tendo serviços, notícias e acesso 
para o Portal da Transparência 
(transparencia.caubr.gov.br). É 
também o caminho para os profis-
sionais acessarem o SICCAU.

FACEBOOK

232.230 SEGUIDORES
REDUÇÃO DE 1,6%

389.000
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Mídia espontânea

  Produção de 10 releases;

  Publicação de 6 artigos em grandes veículos de mídia nacional.

Mídias pagas
  Divulgação do Ciclo Novas Cidades 2021 – Carta Aberta aos(às) 

Candidatos(as) nas Eleições Municipais 2020” – Um projeto de 
cidades pós-pandemia;

  Campanha institucional “Arquitetura e Urbanismo: mais do que 
nunca, um compromisso com a vida”.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

http://www.caubr.gov.br
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  Conceber e implementar nova marca do CAU e novo 
layout do site do CAU/BR;

  Elaborar novas campanhas de valorização profissio-
nal, em âmbito nacional, em ação coordenada com os 
CAU/UF;

  Promover a divulgação do programa “CAU Educa”, que 
objetiva levar a educação urbanística para alunos do 
ensino fundamental;

  Promover a divulgação do programa “Mais Arquitetos”, 
articulação do CAU/BR com os CAU/UF, ONGs e outras 
entidades com o objetivo de popularizar a Arquitetura 
e ampliar ações em assistência técnica em habitação de 
interesse social (ATHIS);

  Colaborar na divulgação do 27º Congresso Mundial de 
Arquitetura (UIA2021RIO), que se realizará de forma 
híbrida (on-line e presencial), entre os meses de março 
e julho;

  Continuar apoiando as iniciativas da Comissão de Equi-
dade de Gênero;

  Continuar apoiando as iniciativas institucionais do 
CAU/BR junto ao Congresso e ao Poder Executivo em prol 
de políticas públicas que garantam o Direito à Cidade e à 
moradia digna;

  Continuar apoiando ações de harmonização com o 
CONFEA e outros conselhos ;

  Ampliar ações de maior interação com o público jovem;

  Desenvolver campanha de esclarecimento sobre a posi-
ção do CAU/BR quanto ao EaD;

  Desenvolver campanha para ampliar número de profis-
sionais registrados (docentes, por exemplo);

  Desenvolver campanhas de esclarecimento à sociedade 
sobre os benefícios das ações de fiscalização;

  Desenvolver campanha junto aos profissionais sobre a 
importância do RRT;

  Desenvolver campanha contra o exercício ilegal da pro-
fissão de arquiteto e urbanista;

  Colaborar na atualização da ferramenta “Ache um Arqui-
teto e Urbanista”;

  Seguir na defesa do projeto completo e de concursos 
públicos para licitação de obras públicas;

  Ampliar divulgação de novas oportunidades de trabalho 
para arquitetos e urbanistas;

  Seguir acompanhando de perto os avanços da tecnolo-
gia BIM e sua aplicação no Brasil.

DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS
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POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

INVESTIMENTO REALIZADO

OBJETIVO ESTRATÉGICO R$ 34.184,43
17,6 % DO PREVISTO

Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo 
como política de Estado

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 III Encontro Nacional de CPUAs
 Apoio ao Acordo de cooperação 

técnica com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR)
 Pareceres sobre 34 Projetos de 

Leis no Portal de Manifestações 
do CAU/BR
 I Seminário Virtual em Arquitetura 

e Urbanismo Archinexus
 I Seminário Nacional de 

Urbanismo do CAU
 CAU EDUCA

72



Apresentação

A Comissão de Política Urbana e Ambiental 
(CPUA) tem o objetivo de zelar pelo planeja-
mento territorial, defender a participação dos 
arquitetos e urbanistas 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:

  III Encontro das CPUAs

O direito à cidade foi um dos temas do III 
Encontro Nacional das CPUAs, promovido pelo 
CAU/BR nos dias 3 e 4 de março, em Brasília, com 
a participação de 42 conselheiros e colaborado-
res do CAU. Também foram discutidas no evento 
questões como o saneamento no Brasil, patri-
mônio histórico e o Plano Nacional de Habitação 
(PlanHab), além de coletar subsídios para a cons-
trução de um documento que foi entregue aos 

candidatos a prefeitos e vereadores nas eleições 
realizadas em outubro/2020 – a Carta aos Can-
didatos (2020), que foi construída pelo CAU e 
pelas entidades de Arquitetura e Urbanismo que 
compõem o Colegiado de Entidades Nacionais 
de Arquitetos e Urbanistas (CEAU-CAU/BR).

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

Representantes do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) apresentaram ao Conse-
lho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) as ativida-
des e programas em andamento no ministério. A 
apresentação foi realizada durante o III Encontro 
Nacional das CPUAs. Os conselheiros da CPUA 
participaram das tratativas que resultaram em 
acordo de cooperação técnica com o MDR. 

O CAU/BR e o CONFEA assinaram o Acordo de 
Cooperação Técnica nº 02/2020 com a Secre-
taria Nacional de Habitação do Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR) visando apoiar 
a implementação de serviços de assistência téc-
nica para reformas de moradias, a serem presta-
dos por arquitetos e urbanistas e engenheiros, 

a famílias de baixa renda, público alvo do pro-
grama federal Melhoria Habitacional. 

Coube ao CAU/BR, entre outros pontos: 

 Apoiar ações para a capacitação de profissio-
nais para qualificação dos serviços de assis-
tência técnica a serem prestados;

 Propor critérios para habilitação de profissio-
nais para prestação de serviços de assistência 
técnica;

 Apoiar a constituição de rede de profissionais 
habilitados para a prestação de serviços de 
assistência técnica;

 Fomentar que essa rede de profissionais 
seja um lócus de troca de experiências e de 
disseminação de boas práticas em assistên-
cia técnica.
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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O Secretário Nacional de Habitação 
(SNH), Alfredo Eduardo dos Santos 
(esq.), o presidente do CAU/BR, 
Luciano Guimarães e a coorde-
nadora da Comissão Especial de 
Política Urbana e Ambiental (CPUA) 
do CAU/BR, Joselia da Silva Alves.

https://www.caubr.gov.br/iii-encontro-das-cpuas-discute-habitacao-patrimonio-e-saneamento/
https://www.caubr.gov.br/iii-encontro-das-cpuas-discute-habitacao-patrimonio-e-saneamento/
https://caubr.gov.br/ministerio-do-desenvolvimento-regional-apresenta-plano-para-cau-br/
https://caubr.gov.br/ministerio-do-desenvolvimento-regional-apresenta-plano-para-cau-br/
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/tct-caubr-mdr.pdf
https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/tct-caubr-mdr.pdf


   Projetos de lei no Congresso Nacional 

O Portal de Manifestações é uma plataforma on-line destinada ao registro 
de manifestações e colaborações dos conselheiros, presidentes dos CAU/UF 
e membros do Colegiado das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanis-
tas (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 possam comple-
mentar a justificativa. Em 2020, foram emitidos pareceres sobre 34 projetos.

  Eventos realizados:

Foram realizados 2 Seminários, 
que obtiveram quantidades signi-
ficantes de visualizações, sendo: 

 I Seminário Virtual em Arquite-
tura e Urbanismo Archinexus, 
realizado em 1º de julho de 
2020, com 1.591 visualizações, 
teve o objetivo de promover 
a organização profissional em 
redes de conexões e nexos 
entre os diversos atores da 
cadeia da construção civil. Foi 
promovido pela Comissão de 
Política Profissional (CPP) do 
CAU/BR para avaliar tendên-
cias e promover prospecções, 
de forma transversal e interdis-
ciplinar, para entender a atu-
ação do arquiteto e urbanista 
no futuro pós-pandemia. Foi o 
primeiro Seminário Archinexus 
totalmente online e teve a parti-
cipação de arquitetos e urbanistas e empreendedores que estão 
desbravando novas áreas de atuação para os profissionais da 
construção civil. 

Acesse o Portal 
Manifestações CAU/BR 

Reunião com 
a Comissão de 
Desenvolvimento 
Urbano da Câmara 
dos Deputados

74RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 7474

1.591 visualizações no Youtube

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://www.caubr.gov.br/seminario-archinexus-cau-br-vai-debater-novos-caminhos-para-arquitetos-e-urbanistas/
https://www.caubr.gov.br/seminario-archinexus-cau-br-vai-debater-novos-caminhos-para-arquitetos-e-urbanistas/
https://sim.cim.br/boss/cau/portal_manifestacoes/
https://www.youtube.com/watch?v=UHhnzjfJ3u0
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf 
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 I Seminário Nacional de Urba-
nismo do CAU, realizado em 
10 de novembro de 2020 e 
organizado pelas Comissões 
de Política Profissional (CPP) e 
de Política Urbana e Ambien-
tal (CPUA). Contou com mais 
de 5.063 visualizações e foi 
direcionado aos arquitetos e 
urbanistas. Teve o objetivo de 
discutir e fomentar assuntos 
relevantes para a profissão 
como: ATHIS, educação em 
Urbanismo e políticas urbanas.

O CAU Educa, projeto desenvolvido desde 2018, propõe um 
programa de educação continuada a longo prazo para cons-
trução de uma consciência urbana e ambiental no ensino fun-
damental, definindo uma metodologia e os formatos de mate-
rial paradidático sobre educação urbanística para crianças.

Em 04/12/2020, foi lançado um edital com abrangência nacio-
nal para seleção e premiação de melhores propostas, exe-
cutadas ou não, de ações de valorização da Arquitetura e do 
Urbanismo focadas nos anos iniciais de formação do cida-
dão, para se tornarem referências em educação sobre Arquite-
tura e Urbanismo nas escolas de todo o país. 

Foram criados um hotsite e um vídeo para divulgação e pro-
moção do concurso.

5.063 visualizações no Youtube

Fonte das fotos: www.caubr.gov.br/caueduca/

I Seminário Nacional de Urbanismo CAU/BR

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

https://caubr.gov.br/i-seminario-nacional-de-urbanismo-acontece-dia-10-de-novembro/
https://caubr.gov.br/i-seminario-nacional-de-urbanismo-acontece-dia-10-de-novembro/
https://www.caubr.gov.br/caueduca/
https://www.caubr.gov.br/caueduca/wp-content/uploads/2020/12/CAU-EDUCA-ASSINATURA-FINAL2.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=IarFsaJPlEQ
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Carta-aberta31082020.pdf 
http://www.caubr.gov.br/caueduca/
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DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS

  CAU Educa – dar continuidade ao projeto por meio 
de divulgação no site das propostas vencedoras, 
lançar edital para promoção e efetivação das ações 
selecionadas, acompanhar o desenvolvimento das 
ações pelo Brasil.

  CPUA Itinerante – dar continuidade ao trabalho, 
voltando a fortalecer as CPUAs regionais por meio 
de seminários nacionais e regionais.

  Análise de projetos de lei – dar continuidade às 
manifestações sobre os projetos de lei, viabilizando 
um acompanhamento mais dinâmico.

  Fomentar políticas urbanas e ambientais por meio 
de convênios, parcerias ou projetos específicos.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA

INVESTIMENTO REALIZADOOBJETIVO ESTRATÉGICO

R$ 498.680,00
96,7% DO PREVISTO

Fomentar o acesso da sociedade 
à Arquitetura e Urbanismo

PRINCIPAIS
INICIATIVAS

 III Conferência CAU, 
Seminários de 
Divulgação de Temas 
da CPP-CAU/BR
 Documentário de 

ATHIS produzido com 
o apoio da Assessoria 
de Comunicação 

LIMITES ALCANÇADOS

2020: 1,7% DA RAL 
2019: 0,2% DA RAL
2018: 0,9% DA RAL
% da Receita Arrecadação Líquida (RAL)
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RESULTADOS  
E DESEMPENHO

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 assistência técnica pública e gratuita 
de arquitetos e urbanistas e engenheiros para o 
projeto e a construção de habitação de interesse 
social. São editais de apoio, capacitações, pales-
tras e publicações para sensibilizar a sociedade 
brasileira quanto à importância do trabalho de 
arquitetos e urbanistas para a sociedade.

Principais iniciativas

Com a finalidade de contribuir para a valorização, o 
aperfeiçoamento e o desenvolvimento da profissão, a 
Comissão de Política Profissional (CPP) do CAU/BR pro-
moveu em maio um evento virtual sobre inovações em 
assistência técnica. A proposta do evento foi discutir os 
projetos capazes de promover a assistência técnica para 

habitação de interesse social (ATHIS), inserir mais arqui-
tetos e urbanistas no mercado de reformas populares 
e reforçar ações emergenciais de combate à pandemia 
de covid-19. Houve a exposição de boas práticas apli-
cadas pela ONG Habitat para Humanidade no Brasil e 
pelo Programa Vivenda. Durante o evento virtual, foram 
debatidas propostas para organizar a indústria de refor-
mas para população de menor renda. 
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Fonte: tt : . o . o o e o t o on -
-do-cau-br-pesquisa-inovacoes-em-assistencia-técnica

https://caubr.gov.br/comissao-de-politica-profissional-do-cau-br-pesquisa-inovacoes-em-assistencia-t
https://caubr.gov.br/comissao-de-politica-profissional-do-cau-br-pesquisa-inovacoes-em-assistencia-t


RESULTADOS  
E DESEMPENHO

  I Seminário Virtual em Arquitetura e Urbanismo, que 
aconteceu em 01/07/2020. O evento avaliou tendências 
e promoveu prospecções de forma transversal e interdis-
ciplinar para entender a atuação do arquiteto e urbanista 
no fturo pós-pandemia. Foram 1.589 visualizações. 

  O Encontro virtual: Propostas de ações de sustenta-
bilidade socioeconômica para ATHIS, realizado em 
07/12/2020, apresentou à sociedade ações e propostas 
estruturantes que tornarão a assistência técnica para 
habitação de interesse social (ATHIS) uma opção de car-
reira profissional sustentável para arquitetos e urbanis-
tas e engenheiros como complementação às Políticas 
Públicas que venham a ser implementadas no sentido de 
garantir o subsídio para atender à população de menor 
renda, além da efetivação da Lei nº 11.888/2008, com 33 
visualizações. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UHhnzjfJ3u0
https://www.sympla.com.br/encontro-virtual-acoes-de-sustentabilidade-socioeconomica-para-athis__1071129
https://www.sympla.com.br/encontro-virtual-acoes-de-sustentabilidade-socioeconomica-para-athis__1071129
https://www.youtube.com/watch?v=UHhnzjfJ3u0
https://www.sympla.com.br/encontro-virtual-acoes-de-sustentabilidade-socioeconomica-para-athis__1071129


RESULTADOS  
E DESEMPENHO

  O documentário Habitação social - uma questão 
de saúde pública, concebido pela Comissão de 
Política Profissional (CPP) do CAU/BR em parce-
ria com a Assessoria de Comunicação Social, foi 
exibido em primeira mão na abertura da III Con-
ferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do 
CAU/BR, no dia 4 de dezembro. 

Com foco nos problemas enfrentados por famí-
lias que vivem em assentamentos precários, 
situação agravada pela pandemia de covid-19, 
o filme apresenta possibilidades de transforma-
ção desse quadro a partir do reconhecimento do 
papel do arquiteto e urbanista e da efetiva imple-
mentação, em todo país, da Lei nº 11.888/2008, 
que assegura às famílias de baixa renda assistên-
cia técnica pública e gratuita para o projeto e a 
construção de habitação de interesse social. Até 
o dia 4 de dezembro, o vídeo teve 1.603 visuali-
zações no Instagram e 3.899 no YouTube.

Assista o documentário no Youtube
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https://www.youtube.com/watch?v=E7dfO5PZsWA
https://www.youtube.com/watch?v=E7dfO5PZsWA
https://youtu.be/p2u7Q2eVfWY


DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS

  Continuar empunhando a bandeira da ATHIS, preser-
vando os espaços conquistados, pois quanto maior o 
território, maior o perímetro a defender e contemplar 
os 4 pilares da ATHIS na CPP-CAU/BR (conhecimento, 
empreendedorismo, parcerias e instrumentos de ges-
tão – inclusive a plataforma ARCHINEXUS);

  Disseminar a regularização fundiária, da mesma forma 
que fazemos com a ATHIS, apresentando o tema como 
privativo da Arquitetura e Urbanismo e de responsabi-
lidade do arquiteto e urbanista, fazendo-o protagonista 
do processo fundiário;

  Enfatizar as potencialidades sociais e mercadológicas 
da Engenharia de Segurança do Trabalho e melhorar 
a infraestrutura técnica do Sistema CAU, capacitando 
técnicos dos CAU/UF no tema.
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 EQUIDADE DE GÊNERO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fomentar o acesso 
da sociedade à 
Arquitetura e 
Urbanismo

INVESTIMENTO REALIZADO

R$  129.425,97 
14,5% DO PREVISTO

PRINCIPAIS INICIATIVAS

 Ciclo de debates “Mulheres 
na Arquitetura – Cidades 
Inclusivas para as Mulheres 
 Pesquisa de Equidade na 

Formação na Arquitetura e 
Urbanismo
 1º Diagnóstico de Gênero 

na Arquitetura e Urbanismo
 

82



83RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 8383

Apresentação

Criada em 2019, a Comissão Temporária de Equidade de 
Gênero do CAU/BR passou a ser denominada, em 2020, de 
Comissão Temporária de Política de Equidade de Gênero 
(CTPEG), que surgiu com o propósito de promover a profis-
são do arquiteto e urbanista como uma contribuição para o 
desenvolvimento da sociedade e para a promoção da justiça 
social, conforme previsto no Código de Ética e Disciplina do 
CAU. Também tem a atribuição de contribuir com a imple-
mentação 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 Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 da ONU: igualdade de gênero.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

Principais iniciativas

  Ciclo de debates “Mulheres 
na Arquitetura – Cidades 
Inclusivas para as Mulheres”, realizado em parce-
ria com os CAU/UF. Os eixos principais dos debates 
foram a equidade no cotidiano, na história, na for-
mação, na prática, na política e no conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo. Os três primeiros ciclos ocorre-
ram em 2019.

  O CAU/BR instituiu por meio da Resolução nº 194, de 
25 de setembro de 2020, o Dia Nacional da Mulher 
Arquiteta e Urbanista, a ser comemorado no dia 31 de 
julho, com o intuito de dar maior visibilidade e desta-
que à produção feminina na Arquitetura e Urbanismo. 

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao194/
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  Pesquisa e Diagnóstico 

 A Pesquisa de Equidade na Formação na Arquitetura e 
Urbanismo teve o propósito de subsidiar a elaboração 
da Política para a Equidade de Gênero no CAU. Foi reali-
zada pela plataforma Typeform, no período de julho/2019 
a fevereiro/2020, e contou com a participação de 1.268 
pessoas, sendo 987 profissionais de Arquitetura e Urba-
nismo.

  O 1º Diagnóstico de Gênero na Arquitetura e Urbanismo foi 
divulgado em julho/2020 e revelou o perfil da desigualdade 
de gênero na profissão. Foram levantados pontos como: 
cor/raça, maternidade e paternidade, arquitetos e arqui-
tetas e urbanistas LGBT+, mobilidade e segurança, forma-
ção, atuação profissional, remuneração, trabalho e carreira, 
assédio na profissão, reconhecimento, percepção sobre 
gênero, opinião sobre o papel do CAU. O diagnóstico com-
pleto está disponível em: caubr.gov.br/wp-content/uplo-
ads/2020/08/DIAGN%C3%93STICO-%C3%ADntegra.pdf.

8484

RESULTADOS  
E DESEMPENHO

1º diagnóstico
Gênero na 
Arquitetura e
Urbanismo
Comissão Temporária para a Equidade de Gênero

ranking da inequidade de gênero

16 15
>14

>13 13

10

(todos os coeficientes >10)

13 vezes mais 
homens que 

mulheres  
acham que o 
CAU não deva 

promover a 
equidade de 
gênero nas 

cidades

há pelo menos 
13 vezes mais 

homens brancos 
que mulheres 

negras na faixa 
de rendimento 

médio acima de 
13 salários 

mínimos

o percentual de 
mulheres que 

sofrem violência 
sexual com 

frequência média 
trimestral é mais  
do que 14 vezes 
maior que o de 

homens 

arquitetas e 
urbanistas 

negras 
sofrem 16 
vezes mais 

assédio 
sexual que 
arquitetos e 
urbanistas 

brancos

o número de 
mulheres que 
tiveram muita 
dificuldade em 

conciliar 
maternidade e 
trabalho é 15 
vezes maior 

que o de 
homens

10 vezes mais 
homens acham 
que têm menos 

responsabilidade 
pela criação dos 
filhos do que as 

mães

https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DIAGN%C3%93STICO-%C3%ADntegra.pdf
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/DIAGN%C3%93STICO-%C3%ADntegra.pdf
https://caubr.typeform.com/to/wkVSlX


DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

  Ter um canal de comunicação para divulgação 
das ações da Comissão Temporária de Política 
de Equidade de Gênero (CTPEG); 

  Elaborar a Política do CAU para Equidade de 
Gênero. Contribuir para que a atuação das 
mulheres nos ambientes doméstico e público 
– arquitetas ou não – seja capaz de reinven-
tar a cidade e o cotidiano ao seu redor. Incluir 
a perspectiva das mulheres no desenvolvi-
mento das cidades brasileiras com o intuito de 
trazer uma nova abordagem de participação e 
a possibilidade de romper limites que definem 
o acesso das mulheres à cidade, tornando-as 
mais inclusivas e seguras para todos;

  Alcançar maior representatividade feminina 
em premiações, cargos de chefia, instâncias 
decisórias e entidades de representação pro-
fissional;

  Continuar a realizar os ciclos de debates 
Mulheres na Arquitetura – Cidades Inclusivas 
para as Mulheres, adiados devido a pandemia 
de covid-19;

  Consolidar a rede internacional de arquitetas 
e urbanistas.

85RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL



ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS E ÁREAS 
ESPECIAIS DA GESTÃO

5

Ponte Hercílio Cruz em Florianópolis, Santa Catarina - 
Foto por Carlos Alkmin/Wikimedia Commons
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GESTÃO DE PESSOAS RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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A composição da força de trabalho em 
dezembro de 2020 era formado por 
156 colaboradores, dividido conforme 
abaixo:

  13 empregos de livre provimento 
e demissão (ELPD);

  10 ELPDs ocupados por efetivos;

  36 efetivos analistas;

  24 efetivos assistentes;

  1 em licença não-remunerada;

  25 estagiários;

  1 mandatário (ouvidor-geral);

  9 temporários analistas;

  4 temporários assistentes;

  1 temporário em licença-saúde;

  15 terceirizados autônomos;

  17 terceirizados por cessão de 
mão-de-obra.

Composição da força  
de trabalho 

Distribuição de empregados 
ativos por gênero

RÓTULOS 
DE LINHA

CONTAGEM 
DE SEXO

Feminino 53

Efetivo 32

ELPD 5

ELPD/Efetivo 6

Temporário 10

Masculino 45

Efetivo 29

ELPD 7

LPD/Efetivo 4

Temporário 5

TOTAL GERAL 98

Empregados ativos por faixa etária

LPD/Efetivo
10%

LPD
12%

ID
AD

E

ACIMA DE 60

56 A 60

51 A 55

46 A 50

41 A 45

36 A 40

31 A 35

26 A 30

ATÉ 25

4

1

4

14

33

11

17

13

1

TOTAL
156

Efetivo
62%

Mandatário
1%

Temporário
15%

LPD/Efetivo
10%

LPD
12%

ID
AD

E

ACIMA DE 60

56 A 60

51 A 55

46 A 50

41 A 45

36 A 40

31 A 35

26 A 30

ATÉ 25

4

1

4

14

33

11

17

13

1

TOTAL
156

Efetivo
62%

Mandatário
1%

Temporário
15%



RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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  Para o cumprimento das conformidades legais, o 
Núcleo de Recursos Humanos efetuou diversas 
ações, das quais destaca-se o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) firmado entre o CAU/BR 
e o Ministério Público do Trabalho com o objetivo 
de coibir prática de assédio moral no âmbito do 
Conselho.

a) No ano de 2020, foram iniciadas a contratação 
de 2 palestras sobre o tema, que devido a pan-
demia de covid-19, ficaram para 2021;

b) A comissão receptora de denúncias de assé-
dio moral foi renovada por meio da Porta-
ria PRES n° 332, de 14 de dezembro de 2020, 
(https://transparencia.caubr.gov.br/portaria-
pres332/);

c) Além disso, no ano de 2020 foram concluídos 
os ajustes para pleno funcionamento do canal 
de denúncia, com o intuito de minimizar e com-
bater os casos de assédio dentro do Conselho.

https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres332/
https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres332/


RESULTADOS  
E DESEMPENHO

  Em dezembro de 2020, o CAU/BR possuía um 
total de 11 cargos de livre provimento e demis-
são equiparados a DAS 1, 2 e 3. Desses, 54,5% 
eram ocupados por empregados detentores 
de cargos efetivos. Conforme a Deliberação 
Plenária nº 73, o percentual de ocupação deve 
ser de no mínimo de 50% sobre os empregos 
equiparados a DAS 1, 2 e 3. 

  Evolução dos gastos com pessoal: No ano 
de 2020, o limite de despesa com pessoal 
em relação a receita corrente líquida (R$ 
41.075.979,35) foi de 40%, não sendo consi-
derando o valor total das rescisões contratu-
ais, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, 

plano de saúde e demais benefícios. O per-
centual ficou 9,4% abaixo do previsto.

  Níveis de qualificação dos empregados: 
Do quadro de efetivos e livre provimento, 
no ano de 2020, dentre os 98 colaboradores 
divididos entre livre provimento, analistas e 
assistentes, apenas 2 assistentes possuíam 
apenas nível médio.

  Avaliação de desempenho 2020 – Foi dada 
a continuidade na avaliação de desempenho 
seguindo a nova norma. Observa-se a cons-
tante evolução do formato de avaliação 360º, 
definido no ano de 2019. A realização do 
ciclo de 2020 se manteve dentro do Sistema 
de Gestão Integrada (SGI).

  A Comissão de Avaliação de Desempenho 
(CAD) continuou a receber e analisar recur-
sos dos colaboradores que necessitaram 
desse instrumento. Os colaboradores foram 
capacitados por meio de pequenas oficinas 
realizadas pelo Núcleo de Gestão de Pessoas 
em conjunto com a Coordenadoria do SGI. 
Houve ampla divulgação de cada etapa por 
meio de peças enviadas por meios eletrôni-
cos e até mesmo redes sociais.

INDICADORES RH

Índice de absenteísmo
compulsório (doença)

META:
5,00%5,00%

1,94%

Índice de crescimento da folha 
de pagamento de pessoal

(Inclui benefícios-salário e encargos)

META:
7,15%

4,87%

Índice de servidores efetivos 
ocupantes de cargos e
funções comissionadas
(Deliberação 73/2017)

META:
9,09%9,09%

7,07%

Fonte: Sistema de SGI

Fonte: Folha de Pagamento 
2019/2020

Fonte: Folha de Pagamento
dez/2020Auxílo creche

R$ 48.132,16

Auxílo transporte
R$ 8.851,80

Auxílio alimentação
R$ 1.026.659,12

Reembolso saúde
R$ 1.174.261,13

Complemento INSS
R$ 8.834,46

Férias
R$ 816.333,19

Rescisões
R$ 22.945,45 Reembolso odontológico

R$ 9.860,33

GASTOS COM BENEFÍCIOS A PESSOAL 
EM 2020
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https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacaoplenaria-dpobr-0073-09/
https://transparencia.caubr.gov.br/deliberacaoplenaria-dpobr-0073-09/


RESULTADOS  
E DESEMPENHO

  Acordo Coletivo de Trabalho (ACT): renovado com 
vigência bianual até 2022. 

  Plano de Cargos Carreira e Remuneração (PCCR): com 
trabalhos de revisão retomados no segundo semestre 
de 2020 e emissão de relatório final. 

  Manual do Teletrabalho: o Núcleo de Recursos Huma-
nos elaborou cartilha buscando contribuir com o bem-
-estar do quadro funcional da autarquia.

  Processo Seletivo Simplificado (PSS): concluiu-se o 
PSS e realizadas 13 contratações, melhorando assim o 
quadro deficitário do CAU/BR.

  Nova Intranet: visando melhorar a comunicação e inte-
gração entre as pessoas no ambiente de trabalho.

  Ferramenta de treinamento: a equipe do Núcleo 
de RH foi capacitada pela SoftExpert no uso do 
módulo de treinamento no SGI.

  Novo formato de reembolso: foi criado um pro-
cesso no sistema SGI visando a facilitação na obten-
ção de reembolsos pelo empregados.

  Nova sede: em 2020 houve a mudança de sede do 
CAU/BR para um espaço melhor dimensionado em fun-
ção da quantidade de colaboradores, com maior con-
forto e segurança. 

  Criação do Radar RH: com o intuito de manter os cola-
boradores sempre informados, foi criado um canal de 
direto de comunicação do setor, o Radar RH.

  Programa de Qualidade de Vida e Saúde do CAU/BR 
(PQVS-CAU): é regulamentado pela Portaria Norma-
tiva nº 70, de 30 de janeiro de 2019, e tem o objetivo 
de coordenar, orientar, organizar e estimular as práticas 
de atividades de promoção de saúde e de prevenção de 
doenças no ambiente de trabalho.
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https://transparencia.caubr.gov.br/portarianormativa70/
https://transparencia.caubr.gov.br/portarianormativa70/


ORÇAMENTO

O Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR 
estabelece as iniciativas estratégicas das 
unidades por meio de projetos, projetos 
específicos e atividades. A administração do 
Conselho elabora o plano com vistas aten-
der 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 possí-
vel realizar ajustes através de transposições 
orçamentárias. Na reprogramação do Plano 
de Ação e Orçamento pode-se revisar as 
metas e realizar os ajustes orçamentários 
necessários.

Resultado orçamentário 

O superávit orçamentário apurado ao final do exercício 
de 2020 foi de R$ 3.270.323 (três milhões, duzentos e 
setenta mil, trezentos e vinte e três reais).

Investimentos patrimoniais

Os investimentos patrimoniais totalizaram R$ 3.472.852 
(três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, oito-
centos e cinquenta e dois reais).

Fatos relevantes

O orçamento de 2020 sofreu forte impactado em fun-
ção da pandemia de covid-19. 

As receitas correntes apresentaram uma redução de 
19% em relação ao exercício anterior.

Em contraponto, o Conselho Diretor atuou efetiva-
mente no contingenciamento de despesas a fim de 
manter o equilíbrio orçamentário.

As despesas correntes apresentaram uma variação 
negativa de 14% em relação ao exercício anterior.

RESULTADOS  
E DESEMPENHO
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITAS APROVADO 
2020 (R$)

REALIZADO  
2020 (R$) VAR

Arrecadação:  29.100.266  33.852.591 16%

Anuidades PF e PJ  13.835.886  16.095.710 16%

RRT  14.028.394  16.274.039 16%

Taxas e Multas  1.235.985  1.482.842 20%

Outras Receitas:  7.538.051  7.223.388 -4%

Aplicações 
Financeiras

 1.047.547  902.752 -14%

Compartilhamento 
CSC

 5.729.401  5.607.426 -2%

Outras Receitas 
Correntes

 761.104  713.210 -6%

Orçamento Corrente - 
Subtotal

 36.638.317  41.075.979 12%

Capital - Superávit 
Financeiro

 23.668.234 -100%

TOTAL GERAL  60.306.551  41.075.979 -32%

ANUIDADES
PF E PJ

RRT

TAXAS E
MULTAS

APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

COMPARTILHAMENTO
CSC

OUTRAS
RECEITAS

CORRENTES

13,8 MILHÕES

16,0 MILHÕES

14,0 MILHÕES

16,3 MILHÕES

1,2 MILHÃO

1,5 MILHÃO

1,0 MILHÃO

902,8 MIL

5,7 MILHÕES

5,6 MILHÕES

761,1 MIL

713,3 MIL

Aprovado 2020 Realizado 2020

Fonte: SISCONT.net 

COMPARATIVO  
DAS RECEITAS 

Aprovado x Realizado 
2020 (em R$)

Legenda: RRT – Registro de Responsabilidade Técnica; Compartilhamento CSC – Compreende os aportes realizados para manutenção do Centro de Serviços Compartilhados do CAU; 
O t  e e t  Co ente   Co een e  e e t  e e o e te  o on  e t t e  n en e  e t n e n  o ente  e o t o  ente .
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Legenda: RRT – Registro de Responsabilidade Técnica; Compartilhamento CSC – Compreende os aportes realizados para manutenção do Centro de Serviços Compartilhados do CAU; 
O t  e e t  Co ente   Co een e  e e t  e e o e te  o on  e t t e  n en e  e t n e n  o ente  e o t o  ente .

RECEITAS REALIZADO 
2018 (R$)

REALIZADO 
2019 (R$)

REALIZADO 
2020 (R$)

Arrecadação: 30.231.178,00 34.845.086,00 33.852.591,00

Anuidades PF e PJ 12.831.308,00 15.453.991,00 16.095.710,00

RRT 15.943.432,00 17.674.275,00 16.274.039,00

Taxas e multas 1.456.438,00 1.716.820,00 1.482.842,00

Outras receitas: 12.789.331,00 15.797.950,00 7.223.388,00

Aplicações financeiras 1.649.241,00 1.868.609,00 902.752,00

Compartilhamento CSC 9.933.511,00 9.558.555,00 5.607.426,00

Outras receitas correntes 1.206.579,00 4.370.786,00 713.210,00

Orçamento corrente - 
Subtotal

43.020.508,00 50.643.036,00 41.075.979,00

Capital - Superávit 
financeiro

- - -

TOTAL GERAL 43.020.508,00 50.643.036,00 41.075.979,00

REALIZADO
2020

REALIZADO
2019

REALIZADO
2018

Anuidades PF e PJ
RRT

Taxas e Multas
Aplicações Financeiras

Compartilhamento CSC

Outras Receitas Correntes
0

5 MILHÕES

10 MILHÕES

15 MILHÕES

20 MILHÕES

Fonte: SISCONT.net 

COMPARATIVO  
DAS RECEITAS 

Realizado  
2018 x 2019 x 2020
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PESSOAL E
ENCARGOS

DIÁRIAS -
CONSELHEIROS/

CONVIDADOS

PASSAGENS -
CONSELHEIROS/

CONVIDADOS

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PF E PJ

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

CAPITAL -
INVESTIMENTOS

21,4 MILHÕES

18,8 MILHÕES

938,7 MIL

415,9 MIL

879,6 MIL

375,5 MIL

17,2 MILHÕES

2,7 MILHÕES

2,2 MILHÕES

12,5 MILHÕES

17,0 MILHÕES

3,5 MILHÕES

Aprovado 2020 Realizado 2020

Fonte: SISCONT.net 

COMPARATIVO  
DAS DESPESAS 

Aprovado x Realizado 
2020 (em R$)

DESPESAS
APROVADO 

2020 (R$)
REALIZADO 

2020 (R$)
VAR

Pessoal e encargos 21.394.801 18.814.512 -12%

Diárias - Funcionários 22.680 39.004 72%

Material de consumo 109.606 44.373 -60%

Serviços prestados: 19.008.705 13.272.867 -30%

Diárias -  
Conselheiros/convidados

879.636 375.505 -57%

Passagem -  
Conselheiros/funcionários

938.705 415.934 -56%

Serviços de terceiros -  
PF e PJ

17.190.364 12.481.427 -27%

Outras despesas correntes 2.749.371 2.162.048 -21%

Orçamento corrente -  
Subtotal

43.285.163 34.332.804 -21%

Capital - Investimentos 17.021.388 3.472.853 -80%

Total geral 60.306.551 37.805.656 -37%

 
e en : O t  e e  o ente   Co een e o  en o  e o  t n e n  o ente   o F n o e o o F n n e o o  C F e on n o  e e e  e e e -

cios anteriores.
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e en : O t  e e  o ente   Co een e o  en o  e o  t n e n  o ente   o F n o e o o F n n e o o  C F e on n o  e e e  e e e -

cios anteriores.

DESPESAS REALIZADO 
2018 (R$)

REALIZADO 
2019 (R$)

REALIZADO 
2020 (R$)

Pessoal e encargos 16.675.583 17.518.951 18.814.512

Diárias - Funcionários 399.077 479.430 39.004

Material de consumo 96.690 88.924 44.373

Serviços prestados: 17.325.996 19.710.637 13.272.867

Diárias - Conselheiros/
Convidados

2.820.187 2.861.750 375.505

Passagem - Conselheiros/ 
funcionários

2.043.947 2.903.908 415.934

Serviços de terceiros - PF 
e PJ

12.461.861 13.944.979 12.481.427

Outras despesas correntes 2.095.611 2.355.209 2.162.048

Orçamento corrente - Sub 
total

36.592.956 40.153.151 34.332.804

Capital - Investimentos 2.550.131 1.861.484 3.472.853

TOTAL GERAL 39.143.088 42.014.635 37.805.656

REALIZADO 2020REALIZADO 2019REALIZADO 2018
0

5 MILHÕES

10 MILHÕES

15 MILHÕES

20 MILHÕES

Pessoal e Encargos

Diárias - Funcionários
Material de Consumo
Diárias - Conselheiros/Convidado
Passagem - Conselheiro / Funcionários

Serviços de Terceiros - PF e PJ

Outras Despesas Correntes

Fonte: SISCONT.net 

COMPARATIVO  
DAS DESPESAS 

Realizado  
2018 x 2019 x 2020
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INDICADORES DA GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Not : Con e n o o  e e to  o o o  e  n e  e o  e  e o e  ne e e e e o n  e t t   e e t  e ont n en ento  e e  o  
n o e   ent o  e e t t  o et . e t e o n e e C ento  e e t  e e o  e ne  n t   et  e t .

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

META:
96%

112%

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

META:
32%

27%

Índice de Execução do 
Orçamento (%)

META:
87%

79%

Índice da capacidade para 
Investimentos (%)

META:
61%

78%

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

META:
53%

46%

Índice de Liquidez Imediata (Capacidade 
dos recursos financeiros em caixa para 

horar as obrigações a pagar)

META:
7

11

Fonte: SISCONT.net Fonte: Sistema SISCONT.NET
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DESAFIOS E  
PERSPECTIVAS

  Implementar o módulo de Pagamentos da Tesouraria no SGI;

  Promover a integração entre o sistema de contabilidade já 
utilizado com o novo sistema de plano de ação e orçamento 
através da ferramenta do Sistema de Gestão Integrada (SGI);

  Implementar a modalidade de cobrança das anuidades e 
taxas dos arquitetos via cartões de crédito e débito;

  Aprimorar os procedimentos contábeis relacionados aos gru-
pos de contas de controle, Grupo 7 (controle de devedores) e 
Grupo 8 (controle de credores), do plano de contas aplicado 
ao setor público.
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DESEMPENHO 

Foram realizados e concluídos 8 pregões eletrônicos 
e 56 processos de dispensa e inexigibilidade de licita-
ção no ano de 2020. Além disso, foram realizadas 26 
renovações contratuais. 

Durante o ano de 2020, a Concorrência Pública 
nº 1/2019 teve andamento, mas não foi concluída. O 
Concurso nº 1/2020 teve início em dezembro e deverá 
ser concluído no ano de 2021.

DISPENSA/
INEXIGIBILIDADE

RENOVAÇÕES
CONTRATUAIS

PREGÃO CONCORRÊNCIA CONCURSO

56

26

8
1 1

QUANTITATIVO POR MODALIDADE

Índice de insucesso dos processos de 
aquisições (ou seja, Nº de processos anulados 

+ cancelados + desertos + fracassados)

META:
25%

15%

Índice de economia alcançada
nas licitações

META:
28%

33%

INDICADORES

Fonte: GERAD - CAU/BR
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GESTÃO DE EVENTOS E VIAGENS 
DESEMPENHO

Diante do cenário de pandemia de covid-19 que o mundo 
atravessou em 2020, o CAU/BR teve uma drástica redu-
ção da realização de eventos presenciais, e, por conse-
guinte, no volume de viagens, a partir do mês de março.

Eventos presenciais em 2020:

1) Janeiro: 
  10ª Reunião de Coordenadores de Comissões Ordiná-

rias e Especiais – R$ 3.505,00;

  98ª Plenária Ordinária do CAU/BR – R$ 26.623.67;

  XLIII Encontro Nacional de Estudantes de Arquitetura e 
Urbanismo (fornecimento de materiais) – R$ 1.674,00.

2) Fevereiro:
  99ª Plenária Ordinária e 32ª Plenária Ampliada do 

CAU/BR – R$ 28.064,86;

  Fórum de Presidentes dos CAU/UF – R$ 5.856,49;

  Exposição de banners CPP – R$ 2.141,12;

  Seminário de Planejamento e Prestação de Contas – 
R$ 16.997,56.

3) Março:

  Reunião Conjunta entre CEP, CEF, CED E AIP - R$ 2.800,00;

  III Encontro Nacional das CPUA – R$ 6.652,15.

Somando-se todos os fornecedores contratados por meio de lici-
tação envolvidos na realização dos eventos acima, foi gasto em 
2020 o montante de R$ 94.314,85 (noventa e quatro mil, trezentos 
e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).

Dentre os eventos realizados entre meados de março e dezem-
bro, mantiveram-se as reuniões plenárias ordinárias, reuniões ple-
nárias ampliadas ordinárias e as reuniões mensais de comissões 
ordinárias e especiais, conforme calendário e de forma virtual. 

Houve ainda reuniões híbridas preparatórias e de acompanha-
mento das eleições do CAU em outubro. Em dezembro, foi reali-
zada a Conferência Nacional do CAU e a posse dos novos conse-
lheiros federais eleitos para o triênio 2021-2023, ambos eventos 
realizados online.

Foram gastos R$ R$ 400.994,45 (quatrocentos mil, novecentos e 
noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) com a agência 
de viagens licitada. Esse valor divide-se entre emissões de passagens 
aéreas, passagens terrestres, aluguéis de carros e hospedagem de 
convidados (que não receberam diárias a serviço do CAU/BR).

Com a contratação, por meio de seguradora licitada, de seguro 
viagem para os conselheiros federais do CAU/BR, foram gastos 
R$ 4.438,20 (quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte 
centavos).
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GESTÃO DOCUMENTAL 
DESEMPENHO

  Levantamento e padronização de tipos documentais, incluindo o padrão de 
numeração e identificação, a classificação quanto às categorias de documen-
tos, as permissões, os modelos e os atributos dos documentos do CAU/BR;

  Implantação dos módulos de documento e processo de protocolo no Sis-
tema de Gestão Integrada do CAU/BR (SGI), incluindo treinamento de todos 
os colaboradores do CAU/BR para operar os módulos do sistema;

  Implantação do uso do Código de Classificação e 
Tabela de Temporalidade e Destinação de Docu-
mentos nas áreas meio e fim no CAU através do 
SGI, conforme legislação vigente; 

  Renovação do contrato com a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos.
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GESTÃO DE SERVIÇOS GERAIS 
DESEMPENHO

O Núcleo de Serviços Gerais do CAU/BR atua no suporte 
às atividades essenciais do Conselho, possuindo alguns 
contratos sob sua administração, tais como: prestação de 
serviços terceirizados (limpeza, copeiragem, motorista, 
recepcionista e garçonete), fornecimento de solução de 
gerenciamento para o abastecimento dos veículos funcio-
nais, 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 remon-
tagem dos móveis, para o transporte dos itens, além de 
outras pequenas contratações e compras de materiais, 
as quais permitiram a execução de pequenas adaptações 
necessárias à mudança. Com a nova sede, o Núcleo de Ser-
viços Gerais passou a atuar também como preposto entre 
o CAU/BR e o Condomínio 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 atividades por 
meio de teletrabalho. Assim, algumas contratações (licita-
ções e dispensas) não tiveram continuidade, tais como: ser-
viços de dedetização, manutenção predial, serviços de táxi, 
aluguel de salas na antiga sede do Conselho e serviços de 
manutenção dos aparelhos de ar condicionado.

101RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL



Atualmente o Núcleo de Serviços Gerais do CAU/BR 
administra contratos com as seguintes empresas: Andra-
con Serviços Gerais LTDA (serviços terceirizados), Ticket 
HDFGT S.A. (abastecimento dos veículos funcionais), 
Expresso Service Máquinas e Serviços LTDA (outsourcing 
de impressão), TIM Celular S.A. (telefonia móvel) e OPT 
Juntos Tecnologia e Comunicação LTDA (telefonia fixa).

Assim, destacamos as principais atividades realizadas em 
2020:

  Renovação do contrato de serviços terceirizados 
(Andracon). Para esta renovação, considerou-se a pan-
demia, a mudança de sede do Conselho e novas neces-
sidades de serviços que estão sendo analisadas desde 
então, uma vez que há uma nova estrutura de trabalho 
e um espaço físico muito maior. Com base nessas aná-
lises e assim que as atividades retornem à presenciali-
dade, será possível realizar um novo certame;

  Renovação do contrato com a empresa Expresso Service 
Máquinas e Serviços LTDA (outsourcing de impressão);

  Licitação anual para aquisição de materiais de expe-
diente, higiene, limpeza, descartáveis e gêneros ali-
mentícios. Contudo, apesar da realização do certame, 
com a ocorrência da pandemia e consequente e fecha-
mento do Conselho, o contrato não foi assinado;

  Devolução das salas alugadas pelo Conselho no Edifício 
Serra Dourada, ocorrida em 27 de maio de 2020;

  Contratação das empresas Giom Comércio e Represen-
tações de Móveis LTDA para desmontagem e remonta-
gem dos móveis do CAU/BR e Marca Sul Mudanças e 
Transportes EIRELI (GRANERO Brasília), para embala-
gem e transporte de todo o patrimônio do CAU/BR na 
mudança para a nova sede.

  Aquisições de prateleiras e carrinhos metálicos para 
apoio às atividades diárias, além de suprimentos e miu-
dezas, por meio de dispensas de licitação.
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GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COORDENADORIA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA – SGI

O Sistema de Gestão Integrada (SGI) compreende a previsão ou possibili-
dade de implantação dos módulos BPM (gestão de processos de negócio); 
ECM (gestão de conteúdo corporativo); HDM (gestão de pessoas e compe-
tências); entre outros. Em 2020, as ações realizadas foram:

O.S. ABERTAS POR TIPO

REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES TÉCNICAS

3.114 USTs

+ 16 %
EM RELAÇÃO

A 2019

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

HORAS DE
CAPACITAÇÃO

47,5h 
- 73,6%

EM RELAÇÃO
A 2019

Gestão/
Licenças

48%

TOTAL
57 O.S.

CPM
4%

ECM
7%

HDM
9%

SE Treinamentos
5%

BPM
27%

- 11 %
EM RELAÇÃO

A 2019

Fonte: CSC-CAU/BR
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COORDENADORIA DE TI

A Coordenadoria de TI realizou em 2020 vários serviços sob demanda, dos quais destacam-se:

3. ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS (TB)

UTILIZADO

CONTRATADO

10

10

4. DISCO SERVIDORES

UTILIZADO

CONTRATADO

7.727

10.000

1. ENVIO DE NEWSLETTER

UTILIZADO

CONTRATADO

36.777.313

52.800.000

2. E-MAIL CORPORATIVO

UTILIZADO

CONTRATADO

1.900

1.900

Fonte: CSC-CAU/BR
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COORDENADORIA DE TI 

OBSERVAÇÃO

A disponibilidade dos serviços diminuiu em razão do ata-
que cibernético ocorrido em julho de 2020.

Dessa forma, o SLA aferido foi de 91,78, que corresponde a 
30d0h33m1s durante o ano.

6. FÁBRICA DE MÉTRICAS

PONTOS DE
FUNÇÃO

CONTRATADOS

5.600

PONTOS DE
FUNÇÃO

UTILIZADOS

4.022,6

5. DISPONIBILIDADE SERVIÇOS

DISPONIBILIDADE
MÉDIA 91,78%

- 8,22%
EM RELAÇÃO

A 2019

6. FÁBRICA DE MÉTRICAS

PONTOS DE
FUNÇÃO

CONTRATADOS

5.600

PONTOS DE
FUNÇÃO

UTILIZADOS

4.022,6

5. DISPONIBILIDADE SERVIÇOS

DISPONIBILIDADE
MÉDIA 91,78%

- 8,22%
EM RELAÇÃO

A 2019

Fonte: CSC-CAU/BR
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COORDENADORIA DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA 

A Coordenadoria do Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO) apresentou os seguintes resultados:

Fonte: CSC-CAU/BR

1. MANUTENÇÃO ANUAL GIS GESTÃO

REQUISIÇÕES
TOTAIS 1.018.590

- 35%
EM RELAÇÃO

A 2019

- 32%
EM RELAÇÃO

A 2019

REQUISIÇÕES A
FONTES DE DADOS 967.691

VISÕES CARREGADAS
12.277

- 48%
EM RELAÇÃO

A 2019

- 18%
EM RELAÇÃO

A 2019

USUÁRIOS REQUISITANTES
3.130

OBSERVAÇÃO

Devido ao ataque cibernético ocorrido em julho de 2020, os serviços do IGEO ficaram 
indisponíveis por 90 dias, tempo necessário para a reestruturação da base geográ-
fica utilizada pelo sistema, bem como da conexão com a base de dados do SICCAU.
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COORDENADORIA DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA

Fonte: CSC-CAU/BR

JAN 109.981

FEV 128.761

MAR 134.049

ABR 102.150

MAI 102.887

JUN 147.152

AGO 0

SET 284.328

JUL 52.439

OUT 189.443

DEZ 205.310

NOV 226.835

2. SERVIÇO ANUAL GOOGLE MAPS PLATFORM

DADOS GEOCODIFICADOS

1.683.335
+22%

EM RELAÇÃO
A 2019

+22%
EM RELAÇÃO

A 2019

GEOCODIFICAÇÕES/MÊS (MÉDIA)

140.000

Nº REQUISIÇÕES/MÊS
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COORDENADORIA DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA

Fonte: CSC-CAU/BR

3. MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

TABELAS
SUSTENTADAS 2.138 - 5,6%

EM RELAÇÃO
A 2019

FUNCTIONS 5.986 - 2,5%
EM RELAÇÃO

A 2019

VIEWS DE DADOS 327 - 6,6%
EM RELAÇÃO

A 2019

TRIGGERS 51 + 18,6%
EM RELAÇÃO

A 2019

3. MANUTENÇÃO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

TABELAS
SUSTENTADAS 2.138 - 5,6%

EM RELAÇÃO
A 2019

FUNCTIONS 5.986 - 2,5%
EM RELAÇÃO

A 2019

VIEWS DE DADOS 327 - 6,6%
EM RELAÇÃO

A 2019

TRIGGERS 51 + 18,6%
EM RELAÇÃO

A 2019

OBSERVAÇÃO

Devido à reestruturação da base geográ-
fica utilizada pelo sistema, que precisou ser 
realizada em decorrência do ataque ciber-
nético de julho de 2020, houve a otimização 
da estrutura e revisão do modelo em uso 
desde 2011. 
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COORDENADORIA DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA

Fonte: CSC-CAU/BR

4. REPOSITÓRIO DE DADOS DO CAU

RELATÓRIOS 
EM 2020 3.696 + 65%

EM RELAÇÃO
A 2019

TIPOS DE RELATÓRIO 
POR UF/MÊS 11 + 10%

EM RELAÇÃO
A 2019

RELATÓRIOS 
DISPONIBILIZADOS/
MÊS 308 + 10%

EM RELAÇÃO
A 2019

RESULTADOS
4. REPOSITÓRIO DE DADOS DO CAU

RELATÓRIOS 
EM 2020 3.696 + 65%

EM RELAÇÃO
A 2019

TIPOS DE RELATÓRIO 
POR UF/MÊS 11 + 10%

EM RELAÇÃO
A 2019

RELATÓRIOS 
DISPONIBILIZADOS/
MÊS 308 + 10%

EM RELAÇÃO
A 2019

RESULTADOS
Utilizando-se dos recursos humanos 
e tecnológicos disponíveis, a Coorde-
nadoria do IGEO realizou, em abril de 
2020, o lançamento do sistema Repo-
sitório de Dados, que utiliza a tecno-
logia FTP para armazenamento e dis-
ponibilização de relatórios mensais 
de dados corporativos do Conselho. 
O sistema está disponível para todos 
colaboradores e conselheiros dos 
entes regionais e federal.
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GERÊNCIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Fonte: CSC-CAU/BR

GADS
ATENDIDOS6.754

+ 56%
EM RELAÇÃO

A 2019

+ 14%
SOBRE
SICCAU

ATENDIMENTO PELO GERENCIADOR 
AVANÇADO DE DEMANDAS (GAD)
% POR COORDENADORIA

SICCAU 81%
5.482

GAD

IGEO 2%
107

SGI 3%
201RIA 4%

265
TI 10%
699
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GESTÃO DE CUSTOS

O Conselho possui sistema informati-
zado de centro de custos, 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.

UNIDADE POR ÁREA  
DE ATUAÇÃO 

 APROVADO 
2020 (R$) 

REALIZADO 
2020 (R$)  VAR. 

COLEGIADO PERMANENTE 
DAS ENTIDADES NACIONAIS 

103.959 31.599 -70%

COMISSÕES  
ESPECIAIS 

760.883 237.659 -69%

COMISSÕES  
ORDINÁRIAS 

600.527 299.721 -50%

FUNDO DE APOIO 
FINANCEIRO AOS CAU/UF 

687.242 687.242 0%

GERÊNCIA-EXECUTIVA 25.412.123 21.511.107 -15%

PRESIDÊNCIA 29.012.565 11.711.695 -60%

SECRETARIA-GERAL  
DA MESA 

3.729.253 3.326.634 -11%

 TOTAL GERAL 60.306.551 37.805.656 -37%

COMPARATIVO POR UNIDADE –  
APROVADO X REALIZADO (2020)

Fonte: SISCONT.net
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A gestão por centro de custos tem 
por finalidade principal municiar a 
Administração Pública de informações 
gerenciais para subsidiar o processo 
decisório. As análises dos dados são 
feitas por meio de gráficos e relatórios 
sintéticos e analíticos. Os dados tra-
tados pelo sistema são oriundos dos 
pagamentos efetivamente realizados, 
bem como de dotações orçamentárias 
específicas para cada centro de custo, 
que podem sofrer reformulações e 
transposições.

COMPARATIVO DAS 
COMISSÕES E UNIDADES (EM R$) – 
REALIZADO 2019 X REALIZADO 2020

GERÊNCIA GERAL
21,5 MILHÕES

PRESIDÊNCIAS,
ASSESSORIAS E PLENÁRIO

SECRETARIA GERAL
DA MESA

COMISSÕES ORDINÁRIAS

COMISSÕES ESPECIAIS

FUNDO DE APOIO

COLEGIADO PERMANENTE

21,5 MILHÕES

11,7 MILHÕES

13,6 MILHÕES

3,3 MILHÕES

3,0 MILHÕES

299,0 MIL

1,6 MILHÃO

237,0 MIL

1,2 MILHÃO

687,0 MIL

562,0 MIL

31,0  MIL

255,0 MIL

Realizado 2020 Realizado 2019

Fonte: SISCONT.net 

COMPARATIVO DAS COMISSÕES E UNIDADES –  
REALIZADO 2019 X REALIZADO 2020
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Não obstante a gestão de cus-
tos seja aplicável basicamente 
às entidades da Administração 
Pública direta, o CAU/BR, de natu-
reza autárquica (administração 
indireta), adota a contabilização 
atribuindo registros a centros de 
custos para fins de demonstra-
ção da execução do seu Plano 
de Ação anual (apesar de não 
realizar apuração de custos, nos 
moldes aplicáveis ao Governo 
Federal).

O módulo centro de custos per-
mite alocar a dotação orçamentá-
ria anual das iniciativas estratégi-
cas de cada unidade em projetos 
e atividades. Os gestores de cada 
unidade conseguem realizar o 
acompanhamento da execução 
orçamentária destas iniciativas 
por meio de diversos relatórios e 
gráficos disponíveis no sistema. 

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTOS 2020 (R$)

CENTRO DE CUSTO ORÇAMENTO % REALIZADO %

 COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO (CEF)  130.670,14 0,22%  67.531,65 51,68%

 COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA (CED)  139.388,61 0,23%  53.941,92 38,70%

 COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP)  118.370,00 0,20%  46.549,50 39,33%

 COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO (COA)  119.053,16 0,20%  78.853,16 66,23%

 COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CPFI)  93.045,24 0,15%  52.845,24 56,80%

COMISSÕES ESPECIAIS  760.883,43 1,26%  237.659,26 31,23%

 COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES NACIONAIS 
DOS ARQUITETOS E URBANISTAS  103.958,62 0,17%  31.598,62 30,40%

GABINETE DA PRESIDÊNCIA  17.836.853,18 29,58%  2.850.050,01 15,98%

OUVIDORIA-GERAL  749.328,75 1,24%  668.555,09 89,22%

ASSESSORIA JURÍDICA  1.985.891,68 3,29%  1.744.574,40 87,85%

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  3.608.876,09 5,98%  2.496.467,69 69,18%

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E 
PARLAMENTARES  1.881.761,82 3,12%  1.766.874,76 93,89%

AUDITORIA  887.000,49 1,47%  672.710,49 75,84%

ASSESSORIA ESPECIAL  328.981,64 0,55%  252.459,98 76,74%

CONSELHO DIRETOR  23.305,05 0,04%  11.605,05 49,80%

PLENÁRIO  520.188,18 0,86%  254.932,18 49,01%

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA 
ESTRATÉGIA  1.190.377,90 1,97%  993.465,29 83,46%

GERÊNCIA EXECUTIVA  1.785.316,95 2,96%  988.421,42 55,36%

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS  2.194.934,84 3,64%  2.016.463,34 91,87%

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  6.896.640,86 11,44%  5.088.346,83 73,78%

GERÊNCIA DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS  14.535.230,16 24,10%  13.417.875,03 92,31%

SECRETARIA GERAL DA MESA  3.729.252,52 6,18%  3.326.633,57 89,20%

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF  687.241,74 1,14%  687.241,74 100,00%

TOTAIS  60.306.551,05 37.805.656,22 

Fonte: SISCONT.net 

113RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL



SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

No tocante à sustentabilidade ambiental, o 
CAU/BR adota a conscientização permanente 
do seu quadro funcional no sentido de obser-
var ações tais como:

Impressões

  Priorizar impressões frente e verso;

  Verificar o tipo de papel e margens aplicá-
veis, evitando assim impressões repetidas 
do mesmo documento;

  Sempre que possível, utilizar os sistemas de 
assinatura 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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INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS, 
FINANCEIRAS  
E CONTÁBEIS

6

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

ATIVO (R$) PASSIVO (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018

ATIVO CIRCULANTE 39.046.421 38.501.849 29.648.240 PASSIVO CIRCULANTE  3.474.947  5.422.015  5.468.964 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 38.555.976 38.314.533 29.525.747 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  2.056.525  1.632.747  - 

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

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  466.212  154.904  75.603 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  308.411  1.649.680  801.857 

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

ESTOQUES  24.234  32.412  46.890 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES  1.085.618  2.125.624  3.150.027 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE  -  -  - PROVISÕES A CURTO PRAZO  -  -  1.503.221 

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  24.394  13.964  13.860 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 11.784.099  9.807.064  8.758.425 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  538.126  954.924  1.021.449 

IMOBILIZADO  1.910.097  2.194.162  2.483.777 PROVISÕES A LONGO PRAZO  538.126  954.924  1.021.449 

BENS MÓVEIS  2.192.669  2.622.408  2.580.015 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE  4.013.073  6.376.939  6.490.413 

BENS IMÓVEIS  1.218.075  1.218.075  1.218.075 

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS (1.500.648) (1.646.321) (1.314.314) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

INTANGÍVEL  9.874.002  7.612.902  6.274.649 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018

SOFTWARES 13.932.261 10.610.019  8.450.098 Resultados Acumulados 46.817.447 41.931.974 31.916.252 

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (4.058.258) (2.997.117) (2.175.449) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 46.817.447 41.931.974 31.916.252 

TOTAL DO ATIVO 50.830.520 48.308.913 38.406.665 TOTAL DO PASSIVO 50.830.520 48.308.913 38.406.665 

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

 38.406.665 
 48.308.913  50.830.520 PATRIMÔNIO

LÍQUIDO (R$) 
- 2018 A 2020

202020192018
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SUPERÁVIT FINANCEIRO

ATIVO (R$) PASSIVO (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018

 ATIVO FINANCEIRO (A)  38.555.975,77  38.314.533,48  29.525.747,02  PASSIVO FINANCEIRO (B)  5.141.095,25  7.536.326,09  8.305.822,86 

 ATIVO PERMANENTE (C)  12.274.544,51  9.994.379,62  8.880.918,36  PASSIVO PERMANENTE (D)  538.126,13  954.923,58  1.021.449,04 

ATIVO TOTAL  50.830.520,28  48.308.913,10  38.406.665,38 SALDO PATRIMONIAL ((A+C))-((B+D))  45.151.298,90  39.817.663,43  29.079.393,48 

QUADRO DO RESULTADO 
FINANCEIRO (R$) 2020 2019 2018

SUPERÁVIT FINANCEIRO (A+B)  33.414.880,52  30.778.207,39  21.219.924,16 

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

 21.219.924 

 30.778.207
 33.414.880SUPERÁVIT

FINANCEIRO (R$)
- 2018 A 2020

202020192018
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2020 (R$) 2019 (R$) 2018 (R$) 2020 (R$) 2019 (R$) 2018 (R$)

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 41.528.144 51.391.795 43.780.978 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 36.642.670 41.376.072 38.348.443 

CONTRIBUIÇÕES  33.852.591  34.845.086  30.231.178 PESSOAL E ENCARGOS  19.207.895  17.624.415  16.912.867 

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS 
E DIREITOS  6.202.673  10.401.247  10.692.803 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE 

CAPITAL FIXO  16.008.859  21.984.000  19.223.120 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
FINANCEIRAS  902.821  1.868.609  1.649.241 USO DE MATERIAL DE CONSUMO  52.551  103.973  100.274 

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  69  -  - SERVIÇOS 14.508.509 20.725.807 18.149.956 

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  -  3.457.705  - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO  1.447.800  1.154.220  972.889 

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS  570.058  819.147  1.370.091 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  1.377.224  1.091.087  1.594.614 

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A 
CLASSIFICAR  1  -  - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS  48.692  676.571  617.842 

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS : 41.528.214 51.391.795 43.943.313 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS : 36.642.670 41.376.072 38.348.443 

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício  -  -  - Superávit do Exercício  4.885.473 10.015.722  5.594.870 

TOTAL 41.528.144 51.391.795 43.943.313 TOTAL 41.528.144 51.391.795 43.943.313 

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

 

41.528.144
51.391.795 

 43.943.313

SUPERÁVIT
PATRIMONIAL (R$)
- 2018 A 2020

202020192018
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS REALIZADAS 2020 (R$) 2019 (R$) 2018 (R$) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2020 (R$) 2019 (R$) 2018 (R$)

RECEITA CORRENTE  41.075.979,35  50.643.036,39  43.020.509 DESPESA CORRENTE  34.332.803,52  40.153.150,71  36.592.956 

COTA PARTE  33.852.590,94  34.845.086,03  30.231.178 PESSOAL  18.853.516,72  17.998.381,08  17.074.659 

RECEITA DE SERVIÇOS  595.246,89  842.691,89  759.292 PESSOAL E ENCARGOS  18.814.512,38  17.518.950,73  16.675.583 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  594.731,58  841.869,15  759.292 DIÁRIAS  39.004,34  479.430,35  399.077 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  515,31  822,74 MATERIAL DE CONSUMO  47.086,91  88.923,77  96.690 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  902.820,95  1.868.609,47  1.649.241 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  1.611.408,38  3.543.085,01  3.182.834 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS  902.751,85  1.868.609,47  1.649.241 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS  1.235.903,38  681.335,01  362.647 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE NUMERÁRIOS  69,10  -  - DIÁRIAS  375.505,00  2.861.750,00  2.820.187 

TRANSFERENCIAS CORRENTES  -  3.457.704,97  - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  11.658.744,01  16.167.551,85  14.143.162 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  5.725.320,57  9.628.944,03  10.380.799 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1.229.838,00  1.540.267,46  1.435.550 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  17.894,25  70.389,19  447.287 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  1.423.902,05  3.189.138,47  3.718.159 

RECEITA DE RESSARCIMENTO  5.607.426,32  9.558.554,84  9.933.511 MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS  4.953.498,82  4.425.330,07  4.051.029 

RECEITA DE CAPITAL  -  -  - SERVIÇOS PRESTADOS  3.635.570,95  4.108.907,73  2.894.477 

SUB-TOTAL DAS RECEITAS 41.075.979,35 50.643.036,39 43.020.509 PASSAGENS  415.934,19  2.903.908,12  2.043.947 

DÉFICIT  -  -  - ENCARGOS DIVERSOS  664.289,62  763.397,66  525.997 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  120.533,55  500.724,80  - 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  1.377.224,33  1.091.086,54  1.569.614 

FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF  687.241,74  562.396,70  995.343 

CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO  689.982,59  528.689,84  540.496 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  3.472.852,70  1.861.484,36  - 

FUNDO DE RESERVA DO CSC  -  -  33.776 

INVESTIMENTOS  3.472.852,70  1.861.484,36  2.550.131 

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  3.472.852,70  1.861.484,36  2.550.131 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  3.472.852,70  1.861.484,36  2.550.131 

SUBTOTAL DAS DESPESAS  37.805.656  42.014.635 39.143.088 

SUPERÁVIT  3.270.323  8.628.401  3.877.421 

TOTAL  41.075.979  50.643.036 43.020.509 Demonstração contábil completa disponível em:  
https://transparencia.caubr.gov.br/balancoorcamentario/

41.075.979
50.643.036

 43.020.509 

SUPERÁVIT
ORÇAMENTÁRIO (R$)
- 2018 A 2020

202020192018
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BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS (R$) DISPÊNDIOS (R$)

ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA  41.075.979  50.643.036  43.020.509 DESPESA ORÇAMENTÁRIA  37.805.656  42.014.635  39.143.088 

RECEITA REALIZADA  41.075.979  50.643.036  43.020.509 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  931.062  1.363.574  1.950.616 

RECEITA CORRENTE  41.075.979  50.643.036  43.020.509 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO  308.411  1.649.680  801.857 

COTA PARTE  33.852.591  34.845.086  30.231.178 CREDITO EMPENHADO – PAGO  36.566.184  39.001.381  36.390.615 

RECEITA DE SERVIÇOS  595.247  842.692  759.292 DESPESA CORRENTE  33.237.029  37.405.605  35.408.878 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  594.732  841.869  759.292 PESSOAL  18.823.122  17.915.537  17.040.439 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  515  823  - MATERIAL DE CONSUMO  44.240  80.582  91.319 

FINANCEIRAS  902.821  1.868.609  1.649.241 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  1.611.408  3.500.915  3.182.834 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  902.821  1.868.609  1.649.241 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  10.674.945  13.669.744  13.028.483 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS  902.752  1.868.609  1.649.241 ENCARGOS DIVERSOS  585.555  647.016  496.189 

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

TRANSFERENCIAS CORRENTES  -  3.457.705  - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  1.377.224  1.091.087  1.569.614 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  5.725.321  9.628.944  10.380.799 DESPESA DE CAPITAL  3.329.155  1.595.776  981.737 

DÍVIDA ATIVA  -  -  - INVESTIMENTOS  3.329.155  1.595.776  981.737 

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

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  20.859.550  22.380.633  23.513.603 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  23.900.885  22.210.419  23.118.181 

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS  931.062  1.363.574  1.950.616 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS  1.278.759  952.504  1.465.893 

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  308.411  1.649.680  801.857 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 
PROCESSADOS  1.635.710  796.449  1.376.305 

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS  4.819.752  4.603.114  4.292.664 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 
VINCULADOS  4.809.322  4.603.325  4.287.593 

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  14.800.326  14.764.265  16.468.467 OUTROS PAGAMENTOS 
EXTRAORÇAMENTÁRIOS  16.177.094  15.858.141  15.988.391 

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR  38.347.833  29.549.218  25.276.376 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 
SEGUINTE  38.576.821  38.347.833  29.549.218 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  38.314.533  29.525.747  25.266.229 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  38.555.976  38.314.533  29.525.747 

DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS  33.299  23.471  10.147 DEPÓSITOS. REST. VLRS VINCULADOS  20.845  33.299  23.471 

TOTAL:  100.283.362  102.572.887  91.810.487  100.283.362  102.572.887  91.810.487 

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caubr.gov.br/balancofinanceiro/
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2020 (R$) 2019 (R$) 2018 (R$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE 41.075.979,35 50.643.036,39 43.020.508,75

COTA PARTE 33.852.590,94 34.845.086,03 30.231.177,66

RECEITA DE SERVIÇOS 595.246,89 842.691,89 759.291,84

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 594.731,58 841.869,15 759.291,84

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 515,31 822,74 1.649.240,75

FINANCEIRAS 902.820,95 1.868.609,47 1.649.240,75

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 902.820,95 1.868.609,47 1.649.240,75

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 902.751,85 1.868.609,47 1.649.240,75

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE NUMERÁRIOS 69,10 - -

TRANSFERENCIAS CORRENTES - 3.457.704,97 -

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.725.320,57 9.628.944,03 10.380.798,50

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 117.894,25 70.389,19 447.287,38

RECEITA DE RESSARCIMENTO 5.607.426,32 9.558.554,84 9.933.511,12

OUTROS INGRESSOS 19.648.596,52 19.367.379,10 20.761.130,09

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE 33.237.028,78 37.405.605,19 35.408.877,83

PESSOAL 18.823.122,09 17.915.537,48 17.040.439,34

MATERIAL DE CONSUMO 44.240,35 80.581,97 91.318,82

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.611.408,38 3.500.915,20 3.182.834,09

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.674.944,62 13.669.743,53 13.028.482,87

ENCARGOS DIVERSOS 585.555,46 647.015,67 496.188,57

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 120.533,55 500.724,80 -

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.377.224,33 1.091.086,54 1.569.614,14

OUTROS DESEMBOLSOS 23.916.949,91 22.220.247,77 23.131.505,60

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 3.570.597,18 10.384.562,53 5.241.255,41

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - - -

INGRESSOS - - -

DESEMBOLSOS - - -

INVESTIMENTOS 3.329.154,89 1.595.776,07 981.737,23

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -3.329.154,89 -1.595.776,07 -981.737,23

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 241.442,29 8.788.786,46 4.259.518,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 38.314.533,48 29.525.747,02 25.266.228,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 38.555.975,77 38.314.533,48 29.525.747,02

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

DEMONSTRAÇÃO 
DOS FLUXOS  
DE CAIXA

8.788.786

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
- 2018 A 2020

202020192018

29.525.747
38.314.533 38.555.975

SALDO FINAL DE CAIXA
- 2018 A 2020

202020192018

241.442

4.259.518
8.788.786

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
- 2018 A 2020

202020192018

29.525.747
38.314.533 38.555.975

SALDO FINAL DE CAIXA
- 2018 A 2020

202020192018

241.442

4.259.518
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Notas Explicativas 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 Aplicado ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/2014 e Portaria STN 
n° 700/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme NBC TSP ESTRU-
TURA 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 finan-
ceiro, demonstração das variações patrimoniais e demonstração do fluxo de caixa.

Os resultados apurados pelo CAU/BR em seus demonstrativos contábeis de 2020 foram todos superavitários. 

Declara-se que as informações constantes das demonstrações contábeis, regidas pelas diretrizes do Manual de Con-
tabilidade 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 2020, refletem nos 
seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urba-
nismo do Brasil.

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

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
Assessoria Contábil do CAU BR

CRC DF nº 485

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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