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O ano de 2012 foi para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, um período de grandes 
desafios,  muito trabalho, dedicação, dificuldades enfrentadas  e inúmeras conquistas, rumo à construção 
de um Conselho inovador e contemporâneo. 

Para um Conselho que nasceu com mais de 100 mil arquitetos e urbanistas, as ações tinham que ser 
rápidas e eficientes para suprir as demandas do exercício profissional.  

Inicialmente, procurou-se dar condições de trabalho aos arquitetos e urbanistas, disponibilizando via 
Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU a emissão de Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) e certidões diversas. Realizaram-se contratações no CAU/BR, em Brasília, para facilitar o 
atendimento aos arquitetos e urbanistas em todo o Brasil. Implantou-se uma central de atendimento, que 
imediatamente esclarecia dúvidas e supria demandas. Neste período foram elaboradas, aprovadas e 
publicadas normas básicas para organização da prática profissional. 

O CAU realizou, em tempo recorde, a atualização dos cadastros e emissão das carteiras de identidade 
profissional dos arquitetos e urbanistas. Simultaneamente, realizou também o censo dos arquitetos e 
urbanistas, fundamental para a definição de políticas para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo 
no país. 

O mês de dezembro foi marcado por diversos eventos em comemoração ao 1º aniversário do CAU e Dia do 
Arquiteto e Urbanista, além de uma campanha na mídia para valorização do profissional ético e 
qualificado. 

A Consagração de um Código de Ética e a criação do Manual de Fiscalização e Exercício Profissional já estão 
em andamento. Foram abertas discussões públicas sobre os mais diversos assuntos de interesse da 
sociedade, no que se refere à Arquitetura e  Urbanismo. 

Encerramos o primeiro ano do Conselho com a certeza de dever cumprido. E para o exercício de 2013, 
abraçaremos novos e maiores desafios como: coibir o exercício ilegal da profissão; valorizar a Arquitetura e 
Urbanismo de qualidade e a prática profissional ética e responsável; implantar um ambiente para guardar 
a memória da arquitetura do nosso tempo e dos tempos passados, como testemunha cultural de nossa 
história; entre outros. Queremos reforçar o papel da Arquitetura e Urbanismo junto à sociedade, em busca 
de um mundo mais justo e acessível. 

Estamos instalando um CAU inovador e antenado com nosso tempo: atento às exigências ambientais e 
utilizando o que há de mais moderno nas tecnologias disponíveis para fiscalização e demais serviços que 
temos obrigação legal de realizar. Paralelamente, prosseguiremos conduzindo debates sobre a atualização 
do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sobre a adequação de processos de aprovação de projetos e 
direção de obra, com ênfase na responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista – absolutamente 
necessárias para nos posicionarmos com vigor diante da globalização, das propostas em curso para a 
abertura do mercado profissional, visando, especialmente, o melhor atendimento à sociedade a qual 
servimos. Estamos determinados a lutar pela correta compreensão da importância da nossa profissão na 
ocupação do território nacional, na construção da morada humana; pela universalização do acesso à 
Arquitetura e Urbanismo de qualidade; e a tantas outras tarefas que, agora, estão em nossas mãos. Para 
tudo, contamos com o apoio e a participação dos Arquitetos e Urbanistas na condução de seu Conselho, 
assim como das entidades que tanto lutaram pela atualização da legislação que rege a Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil. 

 Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz 

Presidente do CAU/BR 
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  O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR foi criado pela Lei nº 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, que também regulamenta o exercício da Arquitetura e 

Urbanismo no país.  

Uma conquista histórica para a categoria, que há cinco décadas lutava para ter um 

Conselho próprio. 

 Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU/BR possui a 

função de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, 

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

nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 

1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010). 

Neste primeiro ano de existência, os intensos trabalhos para estruturar e implantar a 

entidade foram árduos, porém desafiadores e com resultados muito gratificantes. Muito foi 

feito e muito mais ainda há a fazer. 

Lançando um olhar sobre as construções no período, fica a certeza de estarmos no 

caminho certo para dotarmos a arquitetura e urbanismo brasileiro de um Conselho moderno, 

transparente e inovador, focado em prestar aos arquitetos e urbanistas e empresas de 

arquitetura com produtos e serviços com altos padrões de qualidade e excelência na 

modernidade. 

Criado com aproximadamente 128 mil arquitetos e urbanistas registrados, no período, 

alcançou a marca de 133.2 mil arquitetos e urbanistas registrados dos quais 93.5 mil, ou 70,2% 

do universo total se apresentam ativos; 20.3 mil empresas das quais 7.6 mil, ou 37,4% do 

universo, se apresentam ativas, distribuídos em todo o território nacional1.  

Na linha do tempo, os trabalhos foram formalmente iniciados em dezembro de 2011, 

com a posse do Presidente do CAU/BR que, contando a participação de 04 colaboradores 

idealizaram e aos pouco deram forma ao Conselho. Hoje seu corpo de trabalho é composto 

por 53 colaboradores, profissionais qualificados e comprometidos, fundamentais para a 

concretização da missão do CAU/BR. O atual Organograma do CAU/BR apresenta-se na 

estrutura a seguir.  

Com o objetivo de explanar as ações realizadas, bem como os resultados alcançados 

no exercício de 2012, elaboramos para encaminhamento ao Plenário do CAU/BR, o Relatório 

de Gestão do CAU/BR – exercício de 2012. 

 

                                                           
1
 Fonte: Siccau – Sistema de Informação e Comunicação do CAU 
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1. ANÁLISE DA ATUAÇÃO 

 

1.1 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO DE 2012  

 

O objetivo deste relatório é apresentar as principais ações e resultados do CAU/BR, no decurso do 

exercício de 2012, no âmbito de suas responsabilidades definidas em Lei e outras emanadas do Plenário.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com estrutura federativa, pelas informações oriundas do 

processo de transição do antigo Conselho, contava com 128 mil arquitetos e urbanistas.  

Ao final de 2012, conforme informações do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – Siccau, os 

arquitetos e urbanistas ativos2 no Conselho totalizaram 93.509. No tocante às empresas ativas3 o número era de 

7.642. 

O presente Relatório foi elaborado a partir de dados e informações fornecidos pelas Unidades 

Administrativas do CAU/BR, e do Conselho do CAU/BR, assim como unidades afins, relativos às atividades 

realizadas no ano de 2012. 

 

1.1.1 Público-Alvo  

 

Ao final de 2012, com base nas informações disponíveis no Siccau, os arquitetos e urbanistas, e empresas 

registradas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo compreendiam 133.263 profissionais e 20.354 empresas. 

Dos arquitetos e urbanistas registrados, 70,2%, ou 93.509 se apresentam ativos, ou seja, realizaram algum 

tipo de movimentação/pagamento no Siccau (pagamento de anuidades e/ou RRT). No tocante a empresas, essa 

relação passa a ser de 37,5% para empresas ativas, ou seja, 7.642 empresas apresentaram algum tipo de 

movimentação/pagamento no Siccau (pagamento de anuidades e/ou RRT). 

Em termos de localização geográfica, dos arquitetos e urbanistas registrados no Siccau, 65% estão 

concentrados nas capitais, 27% no interior e 8% não possuem sua localização identificada. 

      

1.1.2 Realizações 

 

No período de janeiro a dezembro de 2012, as ações em prol do fortalecimento e valorização do exercício 

profissional e da arquitetura e urbanismo, estão contempladas em 72 iniciativas, sendo 41 projetos e 31 

atividades.  

                                                           
2
 Arquitetos e urbanistas ativos corresponde aos profissionais que fizeram algum tipo de movimentação/pagamento no Siccau.  

3
 Empresas ativas corresponde às que fizeram algum tipo de movimentação/pagamento no Siccau. 
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Na realização dessas iniciativas, os recursos aplicados pelo CAU/BR totalizaram R$ 30,1 milhões, 

representando cerca de 84% do total previsto na 2ª Reprogramação Orçamentária para o exercício (R$ 36,0 

milhões), sendo R$ R$ 12,9 milhões aplicados no Plano de Ação e R$ 17,2 milhões no Plano de Implantação, ou 

42,9%  e 57,1% do total realizado, respectivamente. 

No período, das realizações do CAU/BR em relação à sociedade, salienta-se:  

• ativa participação em ações advindas dos contatos com órgãos das distintas instâncias 

governamentais, promovidos por meio da divulgação do Conselho nas distintas mídias, bem como 

comparecido a reuniões com as entidades através do CEAU e, por convite, a outras em todo país;   

• criação de acesso público ao SICCAU para que os interessados possam verificar se os arquitetos 

estão habilitados pelo Conselho;  

• criação de ambiente público de denúncia, que  transmite através de sua página, os atos do CAU/BR 

e notícias do ocorrido em suas ações;   

• está trabalhando para implantar no sitio do CAU/BR, em sua plenitude, a Lei de Acesso à 

Informação;  

• implantou a Ouvidoria,  visando que a comunidade de arquitetos e urbanistas e a sociedade em 

geral, tenha uma forma de relacionamento democrático e transparente com o Conselho. 

• implantou o Censo dos arquitetos e urbanistas no SICCAU; realizando o recadastramento dos 

arquitetos e urbanistas e entregando a 1ª carteira profissional do CAU. Foram aproximadamente 

84.195 arquitetos que atualizaram seus cadastros, 68.000 dados biométricos coletados e 37.000 

carteiras emitidas 

O CAU nasceu com a responsabilidade social da sustentabilidade de suas ações e forma de gestão.  

 

No decurso deste relatório, apresentam-se, detalhadamente as ações e resultados alcançados, 

estruturados em:  

• Atividades por Linha de Atuação 

• Excelência na Gestão 

• Informação e Conhecimento 

• Execução Orçamentária 
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2.  ATIVIDADES POR LINHA DE ATUAÇÃO 

 

Este capítulo visa apresentar as principais realizações do CAU/BR, para regulamentar e dotar a profissão e 

a arquitetura e urbanismo de mecanismos e procedimentos inovadores e em níveis de excelência internacionais. 

As realizações por linha de atuação estão estruturadas em: Ensino e Formação; Ética e Disciplina; Exercício 

Profissional; Planejamento e Finanças; Organização e Administração; Relações Internacionais; Políticas Urbana e 

Ambiental; Política Profissional; e Colegiado Permanente, na forma que segue: 

 

2.1 ENSINO E FORMAÇÃO  

 

2.1.1 Objetivo e Estrutura 

 

A atuação do CAU/BR em Ensino e Formação tem por finalidade viabilizar procedimentos junto aos 

órgãos competentes, que dotem a profissão de arquitetura e urbanismo de cursos de formação profissional e 

educacional de qualidade, bem como buscar a interação e integração junto aos CAU/UF e entidades do sistema 

educativo.  

No âmbito dessa linha de atuação se observaram, entre outras, as atividades de: (i) organizar e manter 

atualizado o cadastro nacional das escolas e faculdades de Arquitetura e Urbanismo, incluindo o currículo de 

todos os cursos oferecidos e os projetos pedagógicos; (ii) contribuir para a definição de critérios de uniformização 

técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências 

profissionais, bem como apreciar e deliberar sobre educação continuada; (iii) posicionar-se sobre a autorização, o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos da Arquitetura e Urbanismo para subsidiar decisão 

do Ministério da Educação e órgãos a ele relacionados nos termos da legislação em vigor, bem como propor 

medidas que estimulem as instituições de ensino de Arquitetura e Urbanismo a tratarem a questão da 

qualificação profissional como um processo contínuo; (iv) apreciar, deliberar e homologar registro de profissional 

diplomado por estabelecimento estrangeiro de ensino, bem como acompanhar as ações e normativos 

internacionais que tratam da formação profissional e seu rebatimento sobre as atribuições dos arquitetos e 

urbanistas; (v) promover ações e propor medidas que estimulem as instituições de ensino de Arquitetura e 

Urbanismo a tratarem a questão da formação relacionada com as atribuições profissionais definidas no art. 2° da 

Lei n° 12.378, de 2010 e Resolução n° 21, de 2012, do CAU/BR; (vi) propor diretrizes específicas para uniformizar 

ações e compartilhar informações no âmbito das comissões de ensino e formação dos CAU/UF. 
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As ações foram implementadas por meio da Comissão de Ensino e Formação - CEF, coordenada pelo 

conselheiro José Roberto Geraldine Júnior (IES) e composta pelos conselheiros: Fernando Diniz Moreira (PE); 

Fernando José de Medeiros Costa (RN); Marcelo Augusto Costa Maciel (SE); e Oscarito Antunes do Nascimento 

(AP). A assessora técnica responsável é a arquiteta Daniele de Cássia Gondek. 

 

2.1.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 05 projetos e 01 atividade. O 

montante de investimentos para a implementação dessas iniciativas estratégicas somavam R$ 642.073,00, na 

forma da 2ª Reprogramação Orçamentária/Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se 

no Anexo II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 426.786,45, que correspondem a 66% do total previsto. 

previsto (Anexo II). Esse resultado decorre, primordialmente, do projeto “Elaboração de Manifestações Públicas”, 

que representava aproximadamente 26% do orçamento desta linha de atuação, não ter apresentado gastos no 

período, ou seja, as metas realizadas não incorreram em ônus para o CAU/BR.  

 

2.1.3 Ações e Resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias, nas quais foram tratados, entre outros, os seguintes assuntos: 

Plano de ação da CEF-CAU/BR para 2012 e para 2013; Cadastro dos cursos de arquitetura e 

urbanismo no CAU; Pré-cadastro dos egressos; Registro de profissionais diplomados em instituições 

de ensino nacionais; Registro de profissionais diplomados em instituições de ensino estrangeiras; 

Selo de qualidade do CAU para os cursos de arquitetura e urbanismo; Cadastramento dos cursos de 

pós-graduação no CAU; Titulação em engenharia de Segurança do Trabalho; Cursos de Trabalhos 

Finais de Graduação – TFG; Irregularidade de cursos de arquitetura e urbanismo; Registro de 

responsabilidade técnica de escritórios modelo; Convênio com o Ministério da Educação – MEC, em 

cumprimento ao art. 37 do Decreto 5773/06. 

II. Participação no módulo 3 do Seminário Internacional do CAU/BR, realizado em Brasília – DF, nos 

dias 5 a 7 de dezembro de 2012, que tratou do tema “Ensino e Formação em Arquitetura”. A mesa 

foi moderada pelo coordenador da CEF, José Roberto Geraldine Jr. e contou com a participação dos 

representantes das seguintes organizações: Rede Universitária para Sustentabilidade Urbana e da 
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Arquitetura – UNAUS/Espanha; Royal Institute of British Architects RIBA RIBA/Reino Unido; 

American Institute of Architects – AIA/EUA; Ordem dos Arquitetos Franceses – OAF; e, Sociedad 

Central de Arquitectos – SCA/Argentina. 

III. Montagem das instruções para o trâmite dos processos de registro de profissionais diplomados no 

exterior junto à coordenação do SICCAU, para subsidiar a implantação da Resolução CAU/BR nº 26 

de 06/06/20, e acompanhamento da implantação de módulo acadêmico no SICCAU, em 

atendimento do artigo 4º da Lei 12.378/10; 

IV. Realização de reuniões da CEF/BR nos estados do PR; RN; PB; RS; SC; MG; PE; SE; BA; AL; DF; CE; 

GO; ES; MA; PI; MS; AM; PA e SP, com participação das CEF/UF, coordenadores de cursos de 

arquitetura e urbanismo e presidentes de CAU/UF com o objetivo de capacitar os coordenadores 

para o cadastramento das IES e pré-cadastro dos egressos. As reuniões estaduais foram realizadas 

no período de janeiro a dezembro de 2012. 

V. Realização do cadastro das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo no CAU e 

pré-cadastro dos egressos, no período de março a dezembro de 2012. Foram identificados um total 

de 274 cursos. No exercício foram cadastrados 96 cursos e pré-cadastrados 3.040 egressos . 

VI. Planejamento e preparação dos seminários regionais de capacitação das CEF/UF realizados no 

período de 27 e 28 de setembro em Mato Grosso do Sul; 10 e 11 de outubro em Florianópolis, e 16 

e 17 e novembro em Rio Grande do Norte. O número de participantes variou de 15 a 20 por 

seminário, dentre os quais se encontraram os membros da CEF-CAU/BR, representantes das 

CEF/UF, presidentes dos CAU/UF e representantes de entidades convidadas. 

VII. Início dos trabalhos junto à equipe de GEO do CAU, para subsidiar o projeto de Regulação 

Educacional e, junto à Assessoria Parlamentar do CAU/BR na elaboração de minuta e projeto de Lei, 

alterando o artigo 69º do decreto 5.773/2006; 

VIII. Realização de reuniões com o Ministério da Educação - MEC e Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior - SERES do MEC, para tratativas com relação ao atendimento do Decreto 

5.773/2006; 

IX. Obtenção do acesso ao sistema E-MEC do Ministério da Educação, para visualização dos processos 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento que tramitam no MEC para os 

cursos de arquitetura e, inserção das manifestações técnicas do CAU; 
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X. Montagem do sistema de geoanálise de dados referente aos cursos de arquitetura e urbanismo e 

outros indicadores, através das Comissões de Ensino e Formação dos CAU/UF, para subsidiar a 

elaboração das Manifestações Técnicas; 

XI. Início das discussões sobre acreditação de cursos/selo de qualidade do CAU para os cursos de 

arquitetura e urbanismo no âmbito da CEF/BR. A continuidade dos trabalhos será contemplada em 

projeto no exercício de 2013. 

XII. Participação em reunião no Ministério das Relações Exteriores - MRE para tratar de registro de 

profissionais estrangeiros;  

XIII. Homologação de registros de profissionais diplomados em IES estrangeiras; 

XIV. Participação no XXXI - Encontro Nacional Sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo – ENSEA, que 

abordou a temática “Novos Cenários para o ensino de Arquitetura e Urbanismo: Atualização, 

Avaliação, Acreditação”. O evento ocorreu no período de 22 a 24 de novembro, no Centro 

Universitário de Belas Artes de São Paulo. Estiveram presentes na ocasião professores, alunos, 

diretores, coordenadores de curso, chefes de departamentos dos cursos de graduação e de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Brasil, e a equipe da ABEA e CEF-CAU/BR.  

XV. Resoluções: 

A) Propostas aprovadas pelo Plenário: 

- A de Nº 18 que dispõe sobre os registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 02 de 

março de 2012.  

- A de Nº 26 que dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros 

portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos Conselhos 

de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências, 

foi aprovada na reunião Plenária, de 06 de junho de 2012. 

- A de Nº 32 que altera a Resolução de nº 18, de 2012, que trata dos registros definitivos e 

temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regula o registro provisório 

e da outras providências. 

- A de Nº 35 que dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, diplomados no exterior, e dá outras 

providências. 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação do CAU/BR, verifica-se a realização em quase sua 

plenitude.  
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2.2 ÉTICA E DISCIPLINA 

 

2.2.1 Objetivo e Estrutura 

 

O CAU/BR, na linha de atuação da Ética e Disciplina, tem por objetivo geral elaborar, analisar e aprimorar 

atos e procedimentos ético-profissionais, dotando a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos e 

procedimentos que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral, bem como zelar pela 

verificação e cumprimento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 2010, e do Código de Ética e Disciplina 

Profissional.  

No âmbito dessa linha de atuação se observaram, entre outras, atividades de: (i) coordenar a elaboração 

do Código de Ética e Disciplina Profissional e suas alterações; (ii) propor ou apreciar e deliberar sobre o mérito de 

projeto de ato normativo referente à ética profissional; (iii) apreciar e deliberar, nas matérias em grau de recurso, 

sobre processos de infração aos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina 

Profissional; (iv) propor diretrizes específicas para uniformizar ações e compartilhar informações no âmbito das 

comissões de ética dos CAU/UF; propor diretrizes e programas para difusão dos valores e normas referentes à 

ética e disciplina profissional da Arquitetura e Urbanismo; (v) acompanhar as ações e os normativos 

internacionais que tratam da ética e disciplina profissional da Arquitetura e Urbanismo.  

As ações foram implementadas por meio da Comissão de Ética e Disciplina – CED, coordenada pelo 

conselheiro Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) e composta pelos conselheiros: Heitor Maia da Silva Dores (AL); 

Arnaldo Braga Mascarenhas (GO); Paulo Oscar Saad (RJ); Luiz Afonso Maciel de Melo (RR); e Miguel Alves Pereira 

(SP). A assessora técnica responsável é a arquiteta Clélia Leite Carvalho Xavier. 

 

2.2.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 atividade. O montante de 

investimentos para sua implementação foi da ordem de R$ 463.741,23, na forma da 2ª Reprogramação 

Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 441.263,84, representando 95% do total previsto (Anexo II). 

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 
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2.2.3 Ações e Resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias e 1 extraordinária, para condução dos trabalhos cujos 

principais assuntos abordados contemplaram: debates sobre os conteúdos para composição do 

Código de ética e Disciplina da profissão; discussões e elaboração de duas normativas para instruir 

e julgar os processos éticos-disciplinares oriundos do antigo Conselho e das denúncias e processos 

instaurados a partir da vigência da lei 12.378 de criação do CAU/BR, e planejamento dos seminários 

regionais. 

II. Elaboração do Plano de Ação 2012 e de 2013. 

III. Contratação da organização não governamental (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gêneros 

– ANIS) para a realização das pesquisas: (i) Levantamento Bibliográfico sobre o estado da arte da 

discussão científica mundial sobre questões éticas relevantes para o exercício profissional de 

arquitetos e urbanistas nos últimos 05 anos; (ii) Levantamento e sistematização de Código de Ética 

de Arquitetura e Urbanismo de 20 diferentes países, visando subsidiar a construção do Código de 

Ética e Disciplina. Essas pesquisas, iniciadas em 2012, tem previsão de conclusão entre maio e julho 

de 2013.  

IV. Análise de 2 (dois) processos oriundos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais - 

CAU/MG, protocolados no CAU/BR com nº 383 e nº 412. Para o primeiro, foi elaborado relatório 

fundamentado e encaminhado à Comissão de Exercício Profissional - CEP-CAU/BR – (Memorando 

12/2012 – CED-CAU/BR), uma vez que a suposta falta cometida pelo profissional interessado era de 

irregularidade no exercício na profissão e não ético-disciplinar.  O segundo processo retornou ao 

Presidente (Memorando 13/2012-CED-CAU/BR) com orientação para devolução a fim de ser 

submetido ao julgamento no plenário do CAU/MG. 

V. Realização de 4 (quatro) seminários nas regiões Sudeste (Rio de Janeiro), Nordeste (Pernambuco) 

Sul (Paraná) e Centro-Oeste (Goiás) com participação das comissões estaduais no processo de 

elaboração das resoluções Nº 25 e Nº 34 e discussões dos conteúdos que comporão o Código de 

Ética.  A média de participação dos CAU/UF foi de 30 inscritos entre os quais conselheiros 

estaduais, coordenadores de comissões, presidentes e vice-presidentes de CAU/UF. Na 

programação de todos os seminários foram convidados palestrantes para discorrer sobre Ética 

Aplicada à Arquitetura e contou com a participação do presidente do CAU/BR nos três primeiros 

encontros.  



 

 
14/117 

 

 

VI. Resoluções: 

A) Propostas aprovadas pelo Plenário:  

- A de nº 25 que dispõe sobre instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-

disciplinares cometidas antes da vigência da Lei nº 12.378, de 2010, e sobre a instauração de 

processos de denúncia após essa data. Foi aprovada na Reunião Plenária do dia 06 de junho de 

2012. 

- A de Nº 34 que dispõe para instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-

disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010. Foi aprovada na Reunião 

Plenária do dia 06 de setembro de 2012. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação de 2012, pode-se dizer que a maioria das ações da 

comissão foram contempladas. Quatro dos cinco seminários foram realizados com obtenção dos resultados 

planejados; as resoluções emergenciais foram elaboradas, aprovadas e estão em plena vigência; as contratações 

da assessoria, das pesquisas e da consultoria para obtenção dos subsídios ao Código de Ética e Disciplina foram 

concretizadas; a primeira pesquisa realizada pelo Instituto ANIS – Levantamento Bibliográfico sobre o estado da 

arte da discussão científica mundial sobre questões éticas relevantes para o exercício profissional de arquitetos e 

urbanistas nos últimos 05 anos foi entregue conforme o previsto e aceita pela Comissão.  

 

2.3 EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

2.3.1 Objetivo e Estrutura 

 

A atuação do CAU/BR em Exercício Profissional tem por finalidade a regulamentação das atividades, 

atribuições e campos de atuação profissional dos arquitetos e urbanistas por meio de legislação atual e de 

excelência, que promova o desempenho e aprimoramento da profissão, bem como zelar pela orientação, 

disciplinamento do registro e da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

No âmbito dessa linha de atuação se observaram, entre outras, as atividades de: (i) apreciar e deliberar 

sobre: mérito de projeto de ato normativo referente ao exercício da Arquitetura e Urbanismo; critérios de 

uniformização de ações voltadas à eficácia da fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo pelos CAU/UF; 

matérias em grau de recurso, de assuntos relacionados à orientação e fiscalização do exercício da Arquitetura e 

Urbanismo; critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos voltados à habilitação, 

atribuições, atividades e competências profissionais; critérios de uniformização de ações voltadas ao registro e 

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo pelos CAU/UF; critérios de uniformização de ações voltadas 
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ao registro de profissionais e de responsabilidade técnica da Arquitetura e Urbanismo (ii) propor, apreciar e 

deliberar sobre projetos de atos normativos referentes a tabelas indicativas de honorários dos arquitetos e 

urbanistas; (iii) acompanhar as ações e normativos internacionais que tratam das atribuições e competências 

profissionais. 

As ações foram implementadas por meio da Comissão de Exercício Profissional – CEP, coordenada pelo 

Conselheiro Antônio Francisco de Oliveira (PB) e composta pelos conselheiros: Gilmar Scaravonatti (TO); Paulo 

Ormindo David de Azevedo (BA); Raimundo Nonato da Silva Souza (PA); Silvio Carvajal Feitosa (RO); e Cesar 

Dorfman (RS). A assessora técnica responsável é a arquiteta Tatianna Martins. 

 

2.3.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 projeto. Os investimentos para 

suportar essa iniciativa estratégica foram da ordem de R$ 429.372,65, na forma da 2ª Reprogramação 

Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo II. 

 As realizações no exercício totalizaram R$ 421.382,67, que correspondem a 98% do total previsto (Anexo 

II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.3.3 Ações e Resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias, cujos principais assuntos tratados abordaram: (i) Instalação da 

comissão; (ii) elaboração e análise de propostas de resolução; (iii) discussão e estruturação das 

atividades, atribuições e campos de atuação profissional do arquiteto e urbanista; (iv) elaboração 

do Banco de Currículos dos Profissionais do CAU; (v) Apreciação dos mecanismos de fiscalização do 

exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo; (vi) Consolidação da proposta de 

regulamentação do acervo técnico profissional (CAT) e sobre baixa, cancelamento e nulidade de 

RRT; (vii) Elaboração, análise e consolidação de propostas de regulamentação do registro provisório 

de diplomados no exterior; (viii) Apreciação do manual de contratação de serviços de arquitetura e 

urbanismo; (ix) Deliberação sobre as atividades técnicas de Arquitetura e Urbanismo caracterizadas 

como criação ou elaboração intelectual, e sobre a possibilidade de serem registradas em 

andamento; (x) Debate e análise dos métodos de fiscalização do cumprimento do Salário 
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Mínimo Profissional do Arquiteto e Urbanista; (xi) Finalização do Manual de Fiscalização, 

elaboração das respostas aos memorandos do SICCAU; (xii) Contribuições ao periódico do CAU. 

II. Realização de 03 reuniões extraordinárias em decorrência da necessidade de finalização de 

assuntos como: (i) Consolidação da proposta de regulamentação das atividades, atribuições e 

campos de atuação profissional do arquiteto e urbanista; (ii) Consolidação da proposta de 

regulamentação do acervo técnico profissional (CAT); (iii) Baixa, cancelamento e nulidade de RRT.   

III. Resoluções e Deliberações: 

A) Propostas aprovadas pelo Plenário:  

- A de Nº 09 que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de 

serviços de arquitetura e urbanismo e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 

16 de janeiro de 2012. 

- A de Nº 10 que dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do arquiteto e 

urbanista com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e dá outras providências, 

foi aprovada na reunião Plenária, de 16 de janeiro de 2012. 

- A de Nº 15 que dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 03 de fevereiro de 2012. 

- A de Nº 17 que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de 

serviços de arquitetura e urbanismo e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 

03 de março de 2012. 

- A de Nº 18 elaborada em conjunto com a CEF/BR, que dispõe sobre os registros definitivos e 

temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências, foi 

aprovada na reunião Plenária de 03 de março de 2012. 

- A de Nº 21 que dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá 

outras providências, foi aprovada na Plenária, de 05 de abril de 2012. 

- A de Nº 22 que dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo, 

os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração à legislação 

e a aplicação de penalidades, e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 04 de 

maio de 2012. 

- A de Nº 24 que dispõe sobre o acervo técnico do arquiteto e urbanista e a emissão de Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), sobre o registro de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, e sobre a baixa, o cancelamento e a nulidade do Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT), e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 06 de junho de 2012. 
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- A de Nº 28 que dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa jurídica 

de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária de 06 de julho de 2012. 

- A de Nº 31 que dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) Extemporâneo, 

referente a atividade concluída ou em andamento e dá outras providências. 

- A de Nº 35 que dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 

de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, diplomados no exterior, e dá outras 

providências, foi aprovada na reunião Plenária, de 05 de outubro de 2012. 

- A de Nº 38 que dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional do 

Arquiteto e Urbanista e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária de 09 de 

novembro de 2012. 

- A Deliberação de Nº 16 que aprova o Manual de Fiscalização do Exercício da Arquitetura e 

Urbanismo, e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária de 05 de dezembro de 2012. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da CEP-CAU/BR para o exercício de 2012, pode-se 

dizer que as atividades realizadas, em alguns casos, apresentaram-se em patamares superiores às programadas, 

em face de demandas conduzidas à comissão, em caráter de urgência, para normatização. 

 

2.4 PLANEJAMENTO E FINANÇAS  

 

2.4.1 Objetivo e Estrutura 

 

Em Planejamento e Finanças, o CAU/BR tem por finalidade exercer as funções de: (i) apreciar e submeter 

à aprovação: o planejamento estratégico do CAU; as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento 

anual do CAU; e a proposta do Plano de Ação e Orçamento anual do CAU, bem como suas reformulações; (ii) 

controle interno e integrado entre CAU/BR e CAU/UF, além avaliar os controles orçamentários, financeiros e de 

gestão do CAU; (iii) apreciar anualmente as contas, e proceder à verificação e vistoria em quaisquer CAU/UF. 

As ações foram implementadas por meio da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI, coordenada 

pelo conselheiro Roberto Rodrigues Simon (SC) e composta pelos conselheiros: Cláudia Teresa Pereira Pires (MG); 

Laércio Leonardo de Araújo (PR); Roberto Lopes Furtado (MA); e Rodrigo Capelato (AM). A assessora técnica 

responsável é a arquiteta Cileide Marreta. 
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2.4.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 03 projetos e 02 atividades. Os 

investimentos para suportar essas iniciativas estratégicas foram da ordem de R$ 4.392.501,22, na forma da 2ª 

Reprogramação Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo 

II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 1.122.539,06, que correspondem a 26% de execução do total 

previsto (Anexo II).  

Essa execução justifica-se, primordialmente, do projeto “Sistema de Fiscalização por Rádio Frequência”, 

no total de R$ 3.331.524,00, correspondente a 75,8% do total previsto, visando uma melhor definição do sistema 

de fiscalização a ser implantado no CAU, ter sua programação transferida para o exercício de 2013. O projeto de 

“Apoio à Estruturação dos CAU/UF", em face dos estados não haverem efetuado muitas demandas, a realização 

situou-se em 13% do previsto. 

 

2.4.3 Ações e Resultados 

 

 Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias, para tratar de assuntos inerentes a processos de 

planejamento e gestão do sistema CAU, bem como ao controle orçamentário e financeiro. Foram 

realizadas 02 reuniões extraordinárias em decorrência da necessidade de finalização dos assuntos 

em curso. 

II. Realização do Seminário de Instalação dos CAU/UF, em parceria com a Comissão de Organização e 

Administração. O evento, realizado em Brasília, com a participação do presidente e conselheiros 

do CAU/BR e dos presidentes dos CAU/UF, teve como objetivos: a concretização do manual de 

instalação do CAU.  

III. Estudo, levantamento e tratamento de informações para definição do CAU Básico. 

IV. Elaboração de propostas para definição dos valores do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – 

exercícios 2012 e 2013 discussões e aprovação pela Comissão Gestora de Fundo e pela Plenária 

Ampliada. 

V. Realização das reuniões regionais de Planejamento, Orçamento e Contabilidade dos CAU/UF, nas 

cidades de Manaus, Recife e Curitiba, em parceria com a Assessoria de Planejamento, Gerência 

Financeira e o Assessor Contábil do CAU/BR. O objetivo foi tratar da atual situação de cada estado 

e orientá-los quanto aos princípios e procedimentos a serem observados na elaboração do 
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planejamento e orçamento e seus respectivos Planos de Ação, bem como da utilização do sistema 

contábil do CAU, Siscont.net. Contaram com 112 participantes, incluindo 14 presidentes e 04 vice-

presidentes de CAU/UF.  

VI. Reuniões Regionais para o Planejamento do CAU – Exercício 2013, nas cidades de Florianópolis, 

São Luís e Fortaleza, em parceria com a Assessoria de Planejamento, Gerência Financeira e o 

Assessor Contábil do CAU/BR. Teve como objetivo tratar do Planejamento 2013 e as diretrizes 

para elaboração do Plano de Ação e orçamento dos CAU/UF no sentido de orientá-los quanto aos 

princípios e procedimentos a serem observados bem como informa-los quanto ao orçamento por 

centro de custo com a utilização do sistema contábil do CAU, Siscont.net. A reunião teve como 

aproveitamento as orientações nos assuntos relativos aos Planos de Ação/Implantação e 

Reprogramação Orçamentária do exercício de 2012 para finalização dos documentos. 

VII. Análise e aprovação do Balanço e Balancetes do CAU/BR dos exercícios de 2011 e 2012. 

VIII. Coordenação, análise e homologação dos Planos de Ação e de Implantação, e Reformulação 

Orçamentária dos CAU/UF e do CAU/BR, exercício 2012. 

IX. Coordenação da elaboração do Plano de Ação e de Implantação, e Reformulação Orçamentária do 

CAU – exercício 2012, e sua aprovação pelo Plenário.  

X. Elaboração e enquadramento da categoria Uniprofissional, na Resolução nº 21, que dispõe sobre 

as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras providências. 

XI. Participação na negociação para contratação do escritório de serviços advocatícios para cobrança 

dos valores 2011, ainda não repassados por alguns CREA. 

XII. Coordenação da elaboração do Relatório de Gestão do CAU/BR - 1º Semestre de 2012, e sua 

aprovação pelo Plenário.  

XIII. Coordenação da elaboração das orientações estratégicas do CAU e das Diretrizes para Elaboração 

do Plano de Ação e Orçamento do CAU - exercício 2013, e sua aprovação no Plenário. 

XIV. Análise, coordenação e homologação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e dos CAU/UF – 

exercício 2013. 

XV. Coordenação da elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2013, e sua 

aprovação pelo Plenário.  

XVI. Resoluções: 

A) Propostas aprovadas pelo Plenário: 

- A de Nº 23 que Regulamenta a Concessão de Patrocínio pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária de 04 de 

maio de 2012. 
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- A de Nº 27 que cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal e dá outras providências, foi aprovada na reunião Plenária de 06 de julho de 

2012. 

- A de Nº 29 que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas 

a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e pelos CAU/UF 

e do Distrito Federal, foi aprovada na reunião Plenária de 06 de julho de 2012. 

- A de Nº 39 que dispõe da aprovação das reprogramações orçamentárias do CAU/BR e dos 

CAU/UF, referentes ao exercício de 2012, foi aprovada na reunião Plenária de 09 de novembro de 

2012. 

- A de Nº 40 que dispõe da segunda reprogramação orçamentária do CAU/BR, consolida o 

orçamento de 2012 dos Conselhos e Arquitetura e Urbanismo, foi aprovada na reunião Plenária 

de 05 de dezembro de 2012. 

- A de Nº 41 que aprova as Propostas Orçamentárias 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), referentes ao Exercício de 2013, foi aprovada na reunião Plenária de 05 de dezembro 

de 2012. 

- A de Nº 42 que fixa, para o exercício de 2013, os aportes financeiros do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, foi aprovada na reunião 

Plenária de 19 de dezembro de 2012.  

 
Considerando as metas constantes do Plano de Ação da CPFI - CAU/BR para o exercício de 2012, pode-se 

dizer que as atividades realizadas, em alguns casos, apresentaram-se em patamares superiores às programadas, 

em face da necessidade de finalização dos assuntos em curso.  

 

2.5 ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

 

2.5.1  Objetivo e Estrutura 

 

Em Organização e Administração, o CAU/BR tem por finalidade exercer a função de elaborar, analisar e 

aprimorar atos e processos administrativos, visando dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de 

procedimentos administrativos modernos e em níveis de excelência, bem como zelar pela organização e 

funcionamento do CAU/BR e dos CAU/UF, critérios de uniformização técnico-administrativa e sobre ações 
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voltadas à eficácia da gestão administrativa, patrimonial e institucional do CAU/BR e dos CAU/UF, entre outras 

ações. 

 As ações foram implementadas por meio da Comissão Organização e Administração - COA, coordenada 

pelo conselheiro Anderson Fioreti de Menezes (ES) e composta pelos conselheiros: Ana Karine Batista de Sousa 

(PI); Celso Costa (MS); Eduardo Cairo Chiletto (MT); e Clênio Plauto Souza Farias (AC). O assessor técnico 

responsável é o arquiteto José Mauro B. Gabriel. 

 

2.5.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 atividade. Os investimentos para 

suportar essa iniciativa estratégica totalizaram R$ 332.382,06, na forma da 2ª Reprogramação Orçamentária/ 

Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício somando R$ 331.961,44, correspondendo a 99,8%% do total previsto (Anexo 

II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.5.3 Ações e Resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias, para tratar sobre as necessidades de normatização do 

SICCAU, cadastro profissional, organograma e protocolos internos e externos, contidos no 

documento “As Necessidades de Normatização do SICCAU” e leitura e análise do documento 

“Escopo SICCAU Corporativo x Normatizações” com identificação das demandas de 

responsabilidade da COA e o estabelecimento de diretrizes indicativas para inserção no SICCAU; 

apreciar regimentos internos do CEAU e CAU/UF; proposta do novo organograma do CAU/BR, e 

revisão do Plano de Ação da COA e elaboração de plano de trabalho do seminário para Ações de 

Apoio à estruturação dos CAU/UF; 

II. Reunião conjunta com a Comissão de Planejamento e Finanças para tratar das competências de 

cada comissão; reunião com Gerência Geral e Gerência Administrativa do CAU/BR para informar a 

comissão sobre as diretrizes que estão sendo adotadas para estruturação do CAU/BR e CAU/UF; 

III. Análise do documento “Normas Prioritárias - Comissões CAU/BR” para redefinição das metas da 

Comissão e disciplinar a troca de informações entre as comissões, sempre que haja assuntos 

correlatos; 
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IV. Definição das diretrizes para o Plano de Ação da Comissão de Organização e Administração para o 

ano de 2013; 

V. Apreciação do Regimento Interno do CAU/PB. 

VI. Realização de 03 Seminários Regionais da COA-CAU/BR, sendo o primeiro em Florianópolis no dia 

11 de outubro; o segundo em Manaus no dia 18 de outubro e o último na cidade de Natal no dia 

01 de novembro. Ao todo foram 67 participantes. Apesar de direcionados originalmente aos 

coordenadores de comissões estaduais, tiveram a participação predominante de presidentes e 

funcionários das áreas administrativas dos CAU/UF.  Dentro da programação voltada aos 

conselheiros, os assuntos que despertaram maior interesse foram: a definição de Autarquia; o 

novo Regimento Geral e o organograma do CAU/BR. Em relação aos presidentes e funcionários 

administrativos, os assuntos de maior interesse e mais debatidos foram sobre processos 

licitatórios (ata de registro de preços para telefonia celular, passagens aéreas e aquisição de 

veículos) e sobre certificação digital, sistema de contratação de funcionários, estagiários, fluxos 

de processos, controle gerais e decisões de atribuições. 

VII. Resoluções e Deliberações: 

A) Propostas aprovadas pelo Plenário: 

- A Deliberação Plenária nº 07 que dispõe sobre os procedimentos de funcionamento do Plenário, 

de Comissões e outros órgãos colegiados, foi aprovada pela reunião Plenária, de 03 de março de 

2012. 

B) Propostas elaboradas a serem submetidas ao Plenário: 

- A resolução que dispõe sobre os tipos de atos administrativos emanados pelo CAU/BR e CAU/UF 

e disciplina sua aplicação, será submetida à apreciação do Plenário na reunião de julho.  

- A Resolução que dispõe sobre os procedimentos para elaboração, aprovação e homologação de 

atos administrativos normativos de competência do CAU.   

- A Deliberação Plenária que define o organograma do CAU/BR e diretrizes para a estrutura 

organizacional dos CAU/UF, será submetida à apreciação do Plenário na reunião de agosto. 

-Proposta de Deliberação Plenária que define a descrição de cargo e função do quadro de 

servidores do CAU/BR.  

-Proposta de Deliberação Plenária regulamentando os critérios para participação de conselheiros 

federais, empregados e convidados em eventos de interesse do CAU/BR. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da COA-CAU/BR para o exercício de 2012, verificou-se 

que além de poder levar aos CAU/UF contribuições importantes para o aperfeiçoamento da sua estrutura 
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organizacional e informações essenciais aos conselheiros iniciantes, os seminários também possibilitaram à 

comissão perceber a realidade existente nos CAU das diversas regiões do país, seus êxitos, sucessos, carências e 

dificuldades. Logo estes subsídios servirão para definir futuras linhas de ação, auxiliando no planejamento de 

ações, no estabelecimento de metas e na elaboração de projetos no âmbito da COA-CAU/BR. 

 

2.6 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

2.6.1 Objetivo e Estrutura 

 

As ações do CAU/BR, em Relações Internacionais, têm por finalidade dotar a profissão de arquitetura e 

urbanismo de medidas destinadas a estreitar, fortalecer e aperfeiçoar as Relações Internacionais com empresas, 

instituições de ensino, entidades e órgãos governamentais. 

 As foram implementadas por meio da Comissão de Relações Internacionais – CRI, coordenada pelo 

conselheiro Miguel Alves Pereira (SP) e composta pelos conselheiros: Roberto Rodrigues Simon (SC); Fernando 

Diniz Moreira (PE); Paulo Oscar Saad (RJ); José Roberto Geraldine Júnior (IES). A assessora técnica responsável é a 

arquiteta Cileide Marreta. 

 

2.6.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 03 projetos e 01 atividade. Os 

investimentos para suportar essas iniciativas estratégicas totalizaram R$ 135.216,45, na forma da 2ª 

Reprogramação Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo 

II.   

As realizações no exercício foram de R$ 116.936,08, que correspondem a 86% do total previsto (Anexo II). 

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.6.3 Ações e resultados 

 

 Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias para tratar sobre Entidades Congêneres e Instituições 

Internacionais; Arquitetos portugueses e outros “voluntários”; participação do CAU/BR na 

Conferência “Rio+20”; Relacionamento com instâncias da Comissão de Integração da 
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Agrimensura, Agronomia, Arquitetura, Geologia e Engenharia no Mercosul - CIAM/OMC, e 

relacionamento do CAU/BR com as entidades e organizações internacionais. 

II. Elaboração de propostas de resoluções, que definirão: 

- Procedimentos sobre relações com os profissionais estrangeiros, como se dará a solução para o 

registro provisório e permanente;  

- Realização de Convênios e Acordos Nacionais e Internacionais com Instituições correlatas com 

objetivos de intercâmbio técnico e cultural; 

- Procedimentos de recepção, orientação e fiscalização de profissionais da América Latina e de 

outros continentes – com base em documentos do governo brasileiro para os países do 

MERCOSUL e outros Acordos Bilaterais; 

- Orientações para representantes do CAU/BR e CAU/UF na participação em reuniões, atividades e 

eventos nacionais e internacionais; 

- Aprovação de guia de procedimentos para trabalho no exterior. 

III. Realização na Cúpula dos Povos da RIO+20 de duas Mesas Redondas cujas temáticas foram:  

- Mesa 01 “Acordos possíveis entre Natureza, Cultura e Sociedade: experiências de concepção e de 

realização de projetos de preservação do ambiente natural em conjunto com a preservação de 

espaços culturais e da ocupação comunitária urbana” – Nesta mesa foram apresentadas e 

debatidas experiências de concepção e de realização de projetos de espaços urbanos, elaborados 

ou em elaboração, por equipes coordenadas por arquitetos e urbanistas, que viabilizam a 

proposta da possibilidade e da necessidade de se conjugar a preservação ambiental, em seus 

diversos níveis de exigência, o desenvolvimento social, preservação das identidades culturais, com 

a contribuição das organizações de base comunitárias. 

- Mesa 02 “A Iniciativa das Cartas da Paisagem Brasileira e Latino Americana em discussão” – Este 

evento foi relacionado ao objetivo de aprovação da resolução da Organização das Nações Unidas 

para a Educação a Ciência e a Cultura - UNESCO pela Convenção Global da Paisagem, que tem sido 

trabalhado, desde 2006, pela IFLA – International Federation of Landscape Architects. 

A Carta Brasileira da Paisagem, publicada e divulgada pela Associação Brasileira dos Arquitetos 

Paisagistas - ABAP em 2010 tem sido desenvolvida e aperfeiçoada com o compromisso do debate 

com a sociedade brasileira, que se tornou possível, por meio da oportunidade oferecida pela 

RIO+20 e CAU/BR com o apoio do Programa de Pós-graduação em Urbanismo - Prourb/UFRJ. 

A mesa foi coordenada pela professora doutora Lúcia Costa, do Prourb/UFRJ; apresentada pelo 

conselheiro Arq. Miguel Pereira, do CAU/BR, e pelo Arq. Jonathas Magalhães, presidente da 

ABAP; e contou com a participação do debatedor Arq. Jeferson Salazar, presidente da Federação 
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Nacional dos Arquitetos e Urbanistas – FNA, representando o conjunto das entidades nacionais de 

arquitetos e urbanistas, atual coordenador do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos 

Arquitetos e Urbanistas - CEAU e do Colégio Brasileiro de Arquitetos - CBA. 

IV. Participação nas Reuniões do Comitê Executivo da CIAM – Comissão de Integração e Agrimensura, 

Agronomia Arquitetura Geologia e Engenharia para o MERCOSUL, nos meses de junho e de agosto 

para tratar de assuntos das questões relacionadas aos profissionais arquitetos e urbanistas no 

âmbito do MERCOSUL, no intuito de criar uma perspectiva para a área de Arquitetura e 

Urbanismo com vista a livre circulação de serviços profissionais.  

V. Discussões sobre “Arquitetos portugueses": O Arquiteto Ronaldo José da Costa reuniu-se com a 

Comissão de Relações Internacionais e relatou as providências que foram tomadas em Portugal 

para conseguir o registro na ordem dos Arquitetos incluindo o impasse do visto de permanência; 

a formação para a prova; estatuto de ontologia (ética); o processo de revalidação que durou de 

maio 2007 a novembro 2009 e da equivalência até a entrada da ordem. 

VI. Participação na reunião realizada no Congresso Pan-americano, em novembro de 2012, na cidade 

de Maceió, juntamente com o representante dos países do MERCOSUL, a arquiteta Graciela 

Runge (Argentina), o arquiteto Enrique Talenton (Argentina), e a arquiteta Maria Luz Cubilla 

(Paraguai), para tratar sobre os seguintes assuntos: Análise conjunta da Arquitetura e Urbanismo 

no âmbito do CIAM/MERCOSUL (Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil e Venezuela), discussão e 

manifestações sobre o Acordo Marco e a Proposta de Regimento para o CIAM e a Perspectiva 

para a área de Arquitetura e Urbanismo no âmbito do MERCOSUL com vistas a livre circulação de 

serviços profissionais.   

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da CRI-CAU/BR para o exercício de 2012, pode-se 

dizer que a execução apresentou-se dentro dos patamares previstos.  

 

2.7 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 

 

2.7.1  Objetivo e Estrutura 

 

Na linha de atuação da Política Urbana e Ambiental, o CAU/BR tem por finalidade discutir e propor 

medidas destinadas a aperfeiçoar as Políticas Urbanas adotadas pelo Governo Federal, bem como acompanhar, 

avaliar e manifestar-se sobre projetos de lei, em trâmite no Congresso Nacional, relacionados à política urbana e 

ambiental; apreciar e propor medidas destinadas ao aperfeiçoamento da política urbana e ambiental no País; 
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avaliar o exercício da prática profissional no contexto do planejamento urbano e ambiental e da expansão das 

cidades; propor ao Plenário do CAU/BR a participação nos fóruns governamentais e da sociedade civil, 

relacionados à política urbana e ambiental; fomentar, junto aos CAU/UF, o desenvolvimento de ações 

relacionadas à política urbana e ambiental; e propor diretrizes e programas para difusão da política urbana e 

ambiental, assim como os valores ambientais nas cidades brasileiras. 

 Para tal, é objetivo deflagrar um amplo debate por meio da realização de seminários nas principais 

capitais das diferentes regiões do país, para obter uma “Contribuição à Atual Política Urbana” compreendendo 

cinco vertentes: Moradia e vida urbana; Mobilidade, circulação e logística; Meio Ambiente saneamento e 

infraestrutura; Planejamento, gestão urbana e participação social; Urbanismo, desenho e cultura urbana. 

 As ações foram implementadas por meio da Comissão de Política Urbana e Ambiental – CPUA, 

coordenada pelo conselheiro Paulo Ormindo David de Azevedo (BA) e composta pelos conselheiros: Cláudia 

Teresa Pereira Pires (MG); Antônio Francisco de Oliveira (PB); Roberto Lopes Furtado (MA); Eduardo Cairo 

Chiletto (MT). A assessora técnica responsável é a arquiteta Clélia Xavier. 

 

2.7.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 projeto e 01 atividade. Os 

investimentos para suportar essas iniciativas estratégicas totalizam R$ 293.885,36, na forma da 2ª 

Reprogramação Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo 

II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 222.005,32, que correspondem a 76% do total previsto. Esse 

resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, foram 

aplicados de forma compatível com as metas propostas. 

 

2.7.3 Ações e resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias para condução dos trabalhos da CPUA – CAU/BR. 

II. Elaboração do Plano de Ação 2012, da CPUA e de sua reformulação para viabilizar o projeto do 

Seminário Nacional de Política Urbana. 

III. Elaboração do Relatório Propositivo Preliminar (Temário) visando à sistematização das sugestões 

a serem recebidas dos Seminários Estaduais (workshops) para o Seminário Nacional de 

Contribuição à Atual Política Urbana. O objetivo desses seminários é apresentar um quadro da 
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situação de nossas cidades grandes, médias e pequenas, por região do país, e formular sugestões 

ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal para melhorar a qualidade de vida e criação 

de um novo paradigma de desenvolvimento urbano no País. 

IV. Articulações junto aos CAU/UF visando incentivar a realização dos seminários estaduais sobre 

Política Urbana, bem como a elaboração de material de sensibilização e divulgação, como o vídeo 

com entrevista conjunta do Coordenador da CPUA - Paulo Ormindo e o Presidente do CAU/BR - 

Haroldo Pinheiro convocando os CAU/UF a realizarem seminários estaduais sobre Política Urbana. 

A gravação de curta duração foi postada no site do CAU/BR. 

V. Elaboração de parecer técnico sobre o PL Nº 2043 que visa regulamentar o exercício da profissão 

de paisagista, fornecendo subsídios para recursos a várias Comissões do Congresso. 

VI. Contribuições da coordenação com o PL 3370/2012 do Estatuto das Metrópoles. 

VII. Elaboração do Relatório Propositivo Preliminar (Temário) visando à sistematização das sugestões 

a serem recebidas dos Seminários Estaduais para o Seminário Nacional de Contribuição à Atual 

Política Urbana. 

VIII. Elaboração de proposta da programação do Seminário Nacional de Política Urbana. Inicialmente 

previsto para ser realizado, em Brasília, no período de 24 a 26 de outubro de 2012, terá sua 

realização no Rio de Janeiro, no período de 27 e 28 de fevereiro e 1º de março de 2013. 

Os temas previstos são: (i) Urbanidade, Desenho e Cultura Urbana, com palestra do arquiteto 

urbanista e sociólogo Nestor Goulart Reis Filho/SP; (ii) Moradia e Vida Urbana, com palestras das 

arquitetas e urbanistas Ângela Maria Gordilho/BA e Elisabete França /SP e mediação do arquiteto 

e urbanista Gilson Paranhos/DF; (iii) Mobilidade, Circulação e Logística, com palestras dos 

convidados, arquiteto e urbanista Jorge Guilherme Francisconi/DF e Jorge Wilheim/SP e mediação 

do arquiteto e urbanista Eduardo Nardelli da AsBEA; (iv) Planejamento, Gestão Urbana e 

Participação Social, com palestras  dos convidados, arquiteta e urbanista Raquel Rolnik/SP, 

arquiteto e urbanista Sérgio Magalhães /RJ e mediação do arquiteto e urbanista Antônio Menezes 

Júnior da FNA/DF; (v) Meio Ambiente e Saneamento, com palestras dos Arquitetos e Urbanistas 

Roger Abrahim /AM e Geraldo Gomes /SP e mediação do arquiteto e urbanista Jonathas 

Magalhães da ABAP; (vi) palestra de encerramento com o Arquiteto e Urbanista João Filgueiras 

Lima/RJ. 

A alteração do local e data de realização desse Seminário Nacional deveu-se, principalmente, às 

negociações para celebração de parceria com o Departamento Nacional do Instituto de 

Arquitetos do Brasil - IAB/DN, para a realização do referido evento, envolvendo a participações da 

coordenação e da Comissão em reuniões com o IAB-DN no Rio de Janeiro e em Maceió; análise do 
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Plano de Trabalho propositivo do IAB e da documentação necessária à sua consecução. O Termo 

de Convênio de Cooperação Técnica entre o CAU/BR e o IAB-DN, foi assinado no dia 28 de 

dezembro de 2012. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da CPUA - CAU/BR para o exercício de 2012, pode-se 

dizer que os resultados estabelecidos foram parcialmente alcançados uma vez que o grande evento “Seminário 

Internacional”, embora todas as ações voltadas à sua estruturação tenham ocorrido em 2012, sua realização 

somente ocorrerá em 2013, ano comemorativo do 50º aniversário do Seminário Quitandinha, que mudou a 

política habitacional do país.  

  

2.8 POLÍTICA PROFISSIONAL 

 

2.8.1 Objetivo e Estrutura 

 

As ações do CAU/BR, em Política Profissional, têm por finalidade tratar dos assuntos ligados ao 

desenvolvimento e à política profissional, voltados para: (i) propor, deliberar e implementar ações visando o 

desenvolvimento profissional; (ii) propor, deliberar e implementar ações conjuntamente com as comissões 

ordinárias; estabelecer diálogo e convênios com as entidades nacionais de Arquitetos e Urbanistas, no sentido de 

promoverem ações conjuntas visando o desenvolvimento profissional; (iii) propor ações de fiscalização do CAU 

como complemento e apoio às políticas de valorização profissional; (iv) conduzir a articulação das ações de 

política profissional entre o CAU/BR e os CAU/UF. 

 As ações foram implementadas pela Comissão de Política Profissional, coordenada pelo conselheiro César 

Dorfman (RS) e composta pelos conselheiros: Laércio Leonardo de Araújo (PR); Gilmar Scaravonatti (TO); 

Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE); Raimundo Nonato da Silva Souza (PA). A assessora técnica responsável é a 

arquiteta Tatianna Martins. 

 

2.8.2  Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 atividade. Os investimentos para 

suportar essas iniciativas estratégicas totalizaram R$ 82.557,45, na forma da 2ª Reprogramação Orçamentária/ 

Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo II. 
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As realizações no exercício envolveram recursos no total de R$ 61.054,10, que correspondem a 74% do 

total previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, 

nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

2.8.3  Ações e resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 12 reuniões ordinárias, para condução dos trabalhos cujos principais assuntos 

abordados contemplaram: (i) instalação da comissão e planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas durante o exercício de 2012; (ii) discussões sobre o salário mínimo do profissional, 

concursos públicos e lei de assistência técnica; (iii) proposta de deliberação plenária que trate de 

procedimentos para implantação das sedes do CAU; (iv) discussão acerca do incentivo à tabela de 

honorários e sobre o plano de qualificação da arquitetura; (v) revisão Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993; (vi) planos de Qualidade e Sustentabilidade da Arquitetura e dos Espaços Públicos; (vii) 

Profissionais legalmente habilitados nas Prefeituras Municipais; (viii) discussões sobre manual de 

contratação, arquitetos estrangeiros e plano editorial do CAU/BR.  

II. Celebração do convênio entre o CAU/BR e o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do 

Rio Grande do Sul (IAB/RS), sob a forma de cooperação técnico-financeira, com vista à realização 

do Projeto Semana de Arquitetura – Dia do Arquiteto, consistente na realização de uma série de 

eventos de interesse dos arquitetos e urbanistas, tais como palestras e debates de assuntos 

relacionados à prática profissional – legislação, exercício profissional, habitação de interesse 

social e arquitetura como cultura – e comemoração do Dia do Arquiteto e do Aniversário do 

Primeiro Ano do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

III. Elaboração de propostas de plano de ação para o exercício de 2013. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da CPP – CAU/BR para o exercício de 2012, pode-se 

dizer que as atividades foram realizadas conforme o planejado. 
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2.9 COLEGIADO PERMANENTE DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS ARQUITETOS E URBANISTAS – CEAU 

– CAU/BR 

 

2.9.1 Objetivo e Estrutura 

 

O Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas – CEAU, tem por finalidade 

atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU/BR, através de discussões e manifestações sobre assuntos do ensino e exercício profissional. 

 O Colegiado foi coordenado pelo arquiteto Jeferson Mota Salazar e composto pelas entidades:  

• Instituto de Arquitetos do Brasil - Direção Nacional (IAB/DN);  

• Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas (FNA);  

• Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); 

• Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA);  

• Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); 

• A Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA), integra o Colegiado, como 

membro honorário, com direito a voz e sem direito a voto.  

A assessora técnica responsável é a arquiteta Daniele Gondek. 

 

2.9.2 Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações propostas pelo colegiado estão contempladas em 01 atividade. 

Os investimentos para suportar essa iniciativa estratégica totalizaram R$ 232.643,92, na forma da 2ª 

Reprogramação Orçamentária/ Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo 

II. 

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 231.969,44, que correspondem a 

99,7% do total previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas. 
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2.9.3 Ações e resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Realização de 07 reuniões ordinárias do CEAU – CAU/BR, para tratar de assuntos inerentes à 

finalidade do Colegiado. Também ocorreu 01 reunião extraordinária do Grupo de trabalho do 

manual de contratação de serviços de arquitetura e urbanismo do CEAU do CAU/BR. 

II. Elaboração da Manifestação sobre o Projeto de Lei nº 2043/2011, que regula o exercício da 

profissão de paisagista. 

III. Elaboração do Manual de Procedimentos e Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. 

IV. Participação de atividade com a Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR na Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento sustentável – Rio+20, durante discussão sobre a Carta 

da Paisagem. 

V. Elaboração de deliberações e manifesto, nos quais estão contemplados: 

- Deliberação nº 01/2012 – dispõe sobre o Regimento Interno CEAU/BR. 

- Deliberação nº 02/2012 – dispõe sobre designação do Coordenador do CEAU/BR. 

- Deliberação nº 03/2012 – dispõe sobre o Plano de Ação do Colegiado para o triênio 2012-2014. 

- Deliberação nº 04/2012 – dispõe sobre o Calendário de Reuniões Ordinárias do Colegiado. 

- Deliberação nº 05/2012 – dispõe sobre a criação de Grupo de trabalho do Manual de Contratação 

dos Serviços de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 

- Deliberação nº 06/2012 – propor reunião extraordinária do CEAU do CAU/BR para adequação do 

Manual de Procedimentos e Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. 

- Deliberação nº 07/2012 – solicitar que o CEAU seja convidado a contribuir para os seminários do 

CA/BR. 

- Deliberação nº 08/2012 – Define as principais ações e metas para o exercício de 2013. 

- Manifestação sobre Projeto de Lei nº 2043/2011 – Dispõe sobre o projeto de Lei nº 2043/11, que 

regulamenta a profissão de paisagista. 

- Manifestação sobre Projeto de Lei nº 139/2011 – Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

profissional de Designer, que regulamenta a profissão de designer. 

 

Considerando as metas iniciais do CEAU-CAU/BR, verifica-se que as atividades realizadas, em alguns casos, 

se apresentaram em patamares superiores às previstas, em decorrência de demandas conduzidas ao Colegiado 

em caráter de urgência. 
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2.10 HARMONIZAÇÃO E NORMAS  

 

2.10.1 Objetivo e Estrutura 

 

As ações do CAU/BR, em Harmonização e Normas, têm por finalidade propor entendimentos à serem 

adotados no âmbito do CAU/BR e do Sistema CONFEA/CREA em relação aos arquitetos especialistas em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, às atribuições profissionais e demais questionamentos constantes dos 

diversos protocolos/consultas advindos dos CREA. 

 
 As ações foram implementadas pela Comissão de Harmonização e Normas, coordenada pelo conselheiro 

José Roberto Geraldine Júnior (IES) e composta pelos conselheiros: Roberto Rodrigues Simon (SC); Ana Karine B. 

de Souza (PI); Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE); Antônio Francisco Oliveira (PB). A assessora técnica 

responsável é a arquiteta Cileide Marreta. 

 

2.10.2  Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Para 2012, as ações desta linha de atuação estão contempladas em 01 atividade. Os investimentos para 

suportar essas iniciativas estratégicas totalizaram R$ 27.361,00, na forma da 2ª Reprogramação Orçamentária/ 

Transposições aprovadas para o exercício. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 13.592,54, que correspondem a 50% 

do total previsto (Anexo II). Esse resultado decorre de parte das ações dessa linha de atuação, frente aos 

trabalhos e demandas do CREA/CONFEA, haverem sido transferidas para o exercício de 2013. 

 

2.10.3  Ações e resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Coordenação e elaboração de Resolução que trata sobre o exercício profissional, o 

registro e atividades do arquiteto e urbanista com especialidade de Engenharia de 

Segurança do trabalho; sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do 

engenheiro com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.  

II. Realização de 03 Reuniões, sendo 01 preparatória e 02 ordinárias, cujos principais 

assuntos abordados foram: (i) repasse dos arquivos de processos referentes a arquitetos e 

urbanistas que se encontram em condições de uso; (ii) repasse dos arquivos de processos 
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referentes a empresas de arquitetura e urbanismo, ou mistas e respectivos vínculos; (iii) 

atendimento do envio de arquivos digitais no padrão do XML, conforme especificação 

técnica elaborada pelo CAU/BR e TecnoTech com ciência do CONFEA; (iv) possibilidade de 

acesso dos profissionais da arquitetura e urbanismo aos sistemas dos Crea, somente para 

visualizar e imprimir as ART e as CAT; (v) disponibilização dos arquivos do 

recadastramento dos profissionais arquitetos e urbanistas com os dados biométricos, 

conforme o número do Registro Nacional; (vi) ações de fiscalização indevida do CREA às 

obras quando o responsável técnico é um profissional de arquitetura, com recusa do RRT; 

(vii) ações indevidas de CREA junto às empresas mistas orientando a substituição de RT de 

arquitetos por engenheiros; (viii) sugestão de adequação de títulos da tabela 473 – 

desenhista de arquitetura (desenhista técnico), técnico em paisagismo (técnico em 

jardinagem); registro de diplomados pela UNEB – urbanistas (ver tratativa jurídica); (ix) 

atribuição e registro de projeto de arquitetura para o profissional de engenharia (Projeto 

de Edificação); (x) estabelecimento de atribuições privativas e compartilhadas; (xi) fluxo 

de profissionais estrangeiros; (xii) entidades mistas; (xiii) adequação de layout de fachadas 

e papelaria do Sistema CONFEA – CREA (sem uso da expressão “arquitetura”) entre 

outros. 

 

Considerando as metas constantes do Plano de Ação da Comissão de Harmonização e Normas – CAU/BR 

para o exercício de 2012, verifica-se que as atividades foram parcialmente realizadas. As ações não realizadas 

comporão a programação de 2013.  

  

2.11 GESTÃO DO FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF 

 

2.11.1 Objetivo e Estrutura 

 

O Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF tem por finalidade viabilizar a implementação das atividades 

operacionais e a manutenção das estruturas administrativas dos CAU/UF, cujas receitas de arrecadação se 

apresentem em patamares insuficientes, conforme previsto no artigo 60 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, e sua regulamentação pela Resolução do Plenário nº 27, de 06 de julho de 2012.  

Cabe ao CAU/BR a administração desse Fundo, por meio de uma comissão gestora composta pelos 

membros da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e por três representantes dos CAU/UF, e por eles 

indicados em reunião Ampliada do Plenário.   
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As ações foram implementadas pela Comissão Gestora do Fundo de Apoio, que teve a seguinte 

composição: (i) representantes dos CAU/UF - Cristina Evelise Vieira Alexandre (Presidente CAU/PB); Jandira 

França e Guivaldo D'Alexandria Baptista (Presidente e Vice-Presidente do CAU/BA, respectivamente); e Afonso 

Celso Bueno Monteiro (Presidente CAU/SP); (ii) conselheiros membros da Comissão de Planejamento e Finanças - 

Roberto Rodrigues Simon (SC); Cláudia Teresa Pereira Pires (MG); Laércio Leonardo de Araújo (PR); Roberto Lopes 

Furtado (MA); e Rodrigo Capelato (AM). A assessora técnica responsável é a arquiteta Cileide Marreta. 

  

2.11.2  Planejamento e Execução Orçamentária 

 

Em 2012, frente à estimativa das receitas de arrecadação, os CAU/UF enquadrados no CAU Básico foram: 

Pará, Ceará, Paraíba, Alagoas, Tocantins, Sergipe, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima.  

Considerando as necessidades para operacionalização desses CAU/UF, no horizonte de 6 (seis) meses, o 

total de recursos destinados ao Fundo de Apoio foi de R$ 2,77 milhões.  

Nesse cenário, os CAU/UF que apresentaram metas em seu Plano de Ação, a serem suportadas por essa 

fonte de recursos, foram: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí 

e Sergipe. Os recursos demandados foram da ordem de R$ 2.022.159,47, representado cerca de 73% do total 

previsto. A composição, por estado, apresenta-se na forma do Quadro 01, a seguir: 

 

                      Quadro 01: Demonstrativo de recursos do Fundo de Apoio aos CAU/UF 

CAU/UF Valor (R$) % participação 

Acre 234.823,93 11,61 

Amapá 287.508,34 14,22 

Amazonas 205.999,59 10,19 

Rondônia 84.000,00 4,15 

Roraima 292.484,96 14,46 

Alagoas 130.033,17 6,43 

Ceará 76.530,78 3,78 

Maranhão 207.105,16 10,24 

Paraíba 89.810,90 4,44 

Piauí 224.843,34 11,12 

Sergipe 189.019,30 9,35 

Total 2.022.159,47 100,00 
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Das despesas realizadas com a manutenção do Fundo, o montante executado totaliza em R$ 26.604,56, 

sendo de passagens (R$ 12.761,94); diárias (R$ 12.134,50); deslocamento com veículo próprio/ táxi (R$ 1.686,43), 

e taxas bancárias (R$ 21,69).  

 

2.10.3  Ações e resultados 

 

Das principais ações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Elaboração, coordenação e aprovação do CAU Básico 2012, especificando as premissas utilizadas: 

8h de expediente do CAU/UF, 6 reuniões Plenárias e 6 Reuniões de Comissão, 2 viagens por mês, 

custo de infraestrutura de R$ 3.900,00, custo de pessoal R$ 40.196,40 e custos gerais de R$ 

12.500,00 totalizando um valor mensal de R$ 56.596,40 e um valor semestral de R$ 339.578,40, 

por CAU/UF.  

II. Elaboração e aprovação da proposta de CAU Básico para 2013, especificando as premissas 

utilizadas: 6h ininterruptas para o expediente do CAU/UF, 2 viagens de 2 dias cada, custo da 

fiscalização no valor de R$ 3.000,00 sendo 2 fiscais com custo de salário básico de arquiteto com 

08h de expediente, aluguel da sede no valor de R$ 4.000,00, custos gerais no valor de R$ 

4.685,00, contratação do Assessor de Comunicação no valor de R$ 2.000,00, outros R$ 1.709,00, 

sem contratação do estagiário e sem incremento de 5,5%, totalizando um valor anual R$ 

779.661,60, por CAU/UF.  

Nesse contexto, e frente às necessidades de operação e à estimativa de arrecadação para 2013, 

os CAU/UF enquadrados no CAU Básico, são: Ceará, Pará, Paraíba, Alagoas, Tocantins, Amazonas, 

Maranhão, Sergipe, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. Os recursos necessários são da 

ordem de R$ 5,07 milhões.  

Considerando que o Fundo apresenta um saldo de R$ 1,8 milhão, decorrente de recursos não 

utilizados pelos CAU/UF, em 2012, o ingresso de novos recursos situa-se em R$ 3,28, milhões. 

Esses recursos serão oriundos da participação de todos os CAU/UF e o CAU/BR, com 3,91% de sua 

receita estimada para 2013.  
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3.  EXCELÊNCIA NA GESTÃO 

 

Este capítulo visa apresentar as principais realizações do CAU/BR, na estruturação e implantação da 

organização, buscando dotar o Conselho de uma gestão inovadora, transparente e focada em resultados, como 

forma de garantir uma atuação, em prol do fortalecimento da arquitetura e urbanismo, em níveis de excelência. 

 

3.1  PRESIDÊNCIA 

 

As iniciativas estratégicas propostas pela Presidência, em seu Plano de Ação, objetivando ao cumprimento 

da Missão Institucional do CAU/BR, à adoção de boas práticas e à formação de base de conhecimento, estão 

contempladas em 03 projetos e 02 atividades.  

O orçamento destinado à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2012, totalizou R$ 1.591.715,49. A 

composição apresenta-se no Anexo II.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.375.856,09, que correspondem a 86% do total previsto (Anexo 

II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Participação das Reuniões Regimentais do CAU/BR: 

• Em reuniões do Conselho Diretor, foi elaborado um cronograma de normas prioritárias para o 

cumprimento das resoluções, deliberações e manuais. 

• O CAU/BR prosseguiu na elaboração de legislação constituída de resoluções deliberações e 

portarias, elaborada em reuniões regimentais e aprovada em Plenária regulamentando e 

disciplinando o exercício profissional. 

II. Organização das pautas e convocações para as distintas reuniões dos órgãos do CAU/BR. 

III. Participação em reuniões das distintas Comissões do Conselho do CAU/BR para as quais são 

encaminhadas sugestões de pauta em sinergia com as demandas exaradas pela comunidade de 

arquitetura e pela sociedade. 

IV. Participação em todas as reuniões do CEAU, com encaminhamentos e discussões. 

V. Condução e organização da pauta de todas as reuniões do Conselho Diretor. 

VI. Participação em diversas reuniões com os CAU/UF, encaminhando soluções para otimizar sua 

implementação. 



 

 
37/117 

 

 

VII. Encaminhamento de distintas ações no âmbito do CAU/BR em conjunto com assessoria, Diretoria 

e Gerência; através de reuniões semanais de compatibilização. 

VIII. Encaminhamento de ações para a melhoria das condições de trabalho dos funcionários do 

CAU/BR. 

IX. Concepção de várias ações para a criação de um Conselho com novos paradigmas, dentre elas, a 

realização de um Seminário Internacional, com a presença dos Conselhos de Arquitetos de 

referência mundial. 

X. Encaminhamento de medidas, nas distintas instâncias do CAU/BR, mediante seus sistemas 

automatizados para melhor garantia do pleno exercício profissional, tais como a exigência de 

declaração de conformidade das obras com os projetos arquitetônicos. 

XI. Encaminhamento de políticas para a melhoria e acesso à Arquitetura e Urbanismo no país, 

revertendo práticas que afrontam esta acessibilidade.  

XII. Participação em reuniões de representação institucional. Foram eventos, seminários, reuniões 

técnicas em órgãos governamentais, não governamentais, e entidades de interesse do Conselho. 

Entre elas pode-se mencionar: 

• Palestra “CAU – Rumo aos 100 dias” no evento EXPO REVESTIR, São Paulo; Palestra na Feira 

DECON/MS, Mato Grosso do Sul; Reunião com a Direção da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente para tratar sobre 

proposta de convênio MMA-CAU/BR; Cerimônia de assinatura de protocolo entre o CAU/BR 

e o Ministério do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, que contou com a presença da ministra 

Isabela Teixeira; Equalizar a transição entre o CAU e o Sistema CONFEA/CREA. Reuniões para 

regular o exercício profissional em áreas de atuação compartilhadas; Promover o 

alinhamento da atuação dos CAU/UF nas diversas regiões, visando o desenvolvimento 

integrado da profissão; Reuniões com gestores da área pública para assegurar a fiscalização 

do exercício da profissão; Constituir uma imagem institucional de referência do CAU/BR e da 

profissão no país; Reuniões do Fórum dos Conselhos Federais das Profissões 

Regulamentadas; Reuniões com a INFRAERO/Ministério das Cidades, para executar vistorias 

na área de acessibilidade nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo; Audiência no TCU sobre 

Concurso Público; Seminário CAU/SC "CAU - UM NOVO TEMPO"; Reunião do Fórum dos 

presidentes dos CAU/UF; Seminário "Ética e Disciplina" em Curitiba; Reuniões Trimestrais do 

COSU/IAB-DN; I Fórum Cívico do CAU/RO; Palestra: "Política Urbana" CAU/MT "Urbanidade, 

Desenho e Cultura Urbana"; Evento “Papo de Esquina FAU/UnB”, no Centro Acadêmico;  

XXXVI ENSA, no Auditório do Museu Oscar Niemeyer, Centro Cívico – Curitiba;  XXXI ENSEA 
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no Centro Universitário Belas Artes – São Paulo; XXIV CPA – Congresso pan-americano de 

Arquitetos – Maceió/AL;  1º Encontro Estadual Ética e Exercício Profissional CAU/SC. 

XIII. Planejamento do CAU/BR para 2013 – Plano Estratégico de longo prazo e seus desdobramentos 

no curto prazo (governança, estrutura, gestão e tecnologia da informação). 

XIV. Implantação da Ouvidoria Geral do CAU/BR. 

XV. Reunião do Grupo de Trabalho do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. 

XVI. Seminário Internacional do CAU/BR - O Estado da Arte de Conselhos Profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo no Mundo – experiências e desafios. 

XVII. Primeiro Aniversário do CAU/BR e Dia do Arquiteto e Urbanista, comtemplando: 

• Sessão Solene no Plenário da Câmara Legislativa do DF / 1º ano de Atividades do CAU/DF;  

semana do Arquiteto do Rio Grande do Sul; Sessão Solene no Plenário da Câmara dos 

Deputados - Dia do Arquiteto e Urbanista; Solenidade Comemorativa pelo 1º Aniversário de 

Fundação do CAU/BR e Dia do Arquiteto e Urbanista. 

 

No período, o CAU/BR lançou o Programa Estrutura, para dar melhores condições de implantação aos 

CAU/UF. As ações do Programa incluíram seminários, treinamentos, e uma força tarefa composta de 10 

colaboradores, lançada para ampliar o atendimento aos arquitetos e urbanistas, diminuindo as filas e resolvendo 

as pendências. Como resultado desses trabalhos, no período, as pendências que eram de 11.587 caíram para 

2.461. 

Paralelamente, ocorreu uma série de encontros para orientação aos CAU/UF, e seminários sobre a visão 

geral do CAU e aspectos orçamentários, financeiros e contábeis; seminários regionais com as Comissões de 

Exercício Profissional e de Ética; treinamento do Sistema de Informação Geográfica – SIG; e treinamentos do 

Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU.  

 

XVIII. Patrocínios do CAU/BR 

O projeto de Patrocínio do CAU/BR teve por finalidades, entre outras: (i) Patrocinar projetos que 

contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo; (ii) Promover a imagem dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio; 

(iii) Promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional de arquitetura e urbanismo e 

o seu aperfeiçoamento; (iv) Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício 

profissional da Arquitetura e Urbanismo; (v) Promover a produção e disseminação de material 

técnico/profissional de interesse da arquitetura e urbanismo; (vi)  Promover a articulação e fortalecimento 
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das entidades de Arquitetura e Urbanismo; (vii) Ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do 

CAU/BR; (viii) Sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista 

ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo; (ix) Participar de eventos 

promovidos por terceiros, cuja temática seja de interesse da arquitetura e urbanismo.  

Para a realização desse projeto foram destinados recursos orçamentários no montante de R$ 

697.839,48, dos quais foram aplicados R$ 492.303,10, ou 71% do total previsto, frente aos projetos que 

apresentados/aprovados. Na Edital 02/2012 de Chamada Pública de Patrocínio foram apresentados 36 

projetos dos quais foram aprovados 21.  

Cabe mencionar que 5 dos projetos selecionados, no valor de R$ 187.200,00, ou seja 27% do total das 

destinações, houve desistência por parte das entidades promotoras, quais sejam: (i) IAB/RJ – Cinquentenário 

de Premiação Anual do IAB; (ii) ASPEA – 3º Simpósio Internacional de Sustentabilidade em Arquitetura e 

Urbanismo; (iii) Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – reedição do livro “As Defesas da 

Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 1786”; (iv) FAUBA/OSAC – Memorial dos 50 anos da 

FAUBA abrangência estadual; (v) IAB/SP – Memória IAB/SP.  

Dos projetos contemplados, mencionam-se: 

- IAB/AL - XXIV Congresso Pan-Americano de Arquitetos e Urbanistas; 

- ASBEA – Guia de Sustentabilidade na Arquitetura – publicação que lista exigências a serem 

inseridas em documentos preliminares, elaborados pelos contratantes de projetos sustentáveis; 

- ABEA – XXXI – ENSEA Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo – tema do 

encontro “Novos Cenários para o Ensino de Arquitetura e Urbanismo: Atualização, Avaliação, 

Acreditação”;  

- Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo UNB (CAFAU) – Escala Semana de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de Brasília (UNB); 

- IAB/DF – Caderno de Concursos – abordar a forma e a importância que os concursos assumem no 

país – no valor de R$ 35 mil; 

- Associação Técnica Científica Engº Paulo de Frontin (ASTEF) – XVI Congresso SIGraDI – 

apresentação e discussão das recentes tecnologias gráficas de informação, comunicação no âmbito 

da arquitetura, urbanismo e design; 

- Universidade Estadual de Maringá – 6º Ciclo de Estudos em Arquitetura – discussão, reflexão e 

divulgação científica; 
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- IAB/RS – Caravana de Arquitetura do RS – palestras, debates, visitas guiadas, exposições em 

diversas cidades do Rio Grande do Sul; 

- FENEA – Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo; 

- AAI/RS – GOP – Guia de orientação Profissional – 9ª Edição; 

- IAB/PE – Arquitetura em Transição – Anais do 19º Congresso Brasileiro de Arquitetos; 

- Associação Internacional de Planejamento e Gestão Ambiental Urbana – 5 th URBENVIRON – 

Internacional Seminar on Environmental Planning and Management; 

- IAB/SC – Workshop “Ingresso da Carreira de Arquiteto e Urbanista”; 

- IAB/BA – Exposição: “A Arquitetura de lelé: Fábrica e Invenção”; 

- IAB/PR – Documentação Histórica das Entidades de Classe da Arquitetura Brasileira; 

- FNA – 36º Encontro Nacional dos Sindicatos de Arquitetura e Urbanistas e 8º Seminário Nacional 

de Assistência Técnica no Brasil. 

 

3.2  OUVIDORIA 

 

A Ouvidoria tem por finalidade servir de canal de comunicação eficiente, que atenda com presteza ao 

público-alvo, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em 

geral, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões, propondo ações que objetivem à resolução de conflitos e à 

satisfação das expectativas relacionadas ao exercício profissional responsável e à arquitetura e urbanismo. Busca 

também ser instrumento fundamental na integração nacional dos CAU/UF, bem como estimulador do 

aperfeiçoamento administrativo operacional do CAU. 

As ações propostas pela Ouvidoria estão contempladas em 02 atividades.  

O orçamento destinado à realização dessas iniciativas estratégicas, no exercício de 2012, totalizou R$ 

226.394,80. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício somaram R$ 165.006,14, que correspondem a 73% do total previsto (Anexo II). 

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Identificação de software de processamento de demandas. 

II. Elaboração de sistema de Ouvidoria na WEB. 

III. Elaboração de página no Site do CAU/BR. 

IV. Elaboração de Manual de Procedimentos Internos. 

V. Atuação junto aos usuários, com atendimento sobre diversos assuntos, como:  
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• Resoluções deliberadas sem a devida implementação no SICCAU; Problemas no 

Recadastramento; Dificuldade na comunicação do usuário junto aos CAU/UF; Demora no 

registro de pessoa física e jurídica; Registros interrompidos; Liberação no recadastramento 

de responder o questionário do censo; Dúvidas sobre o SICCAU, Fiscalização etc; Problemas 

de anuidade, entre outros.  

Dentre os assuntos com o maior número de reclamações podem-se citar os inerentes a: 

• carteiras profissionais com 26% das ocorrências; seguido de senhas com 13,13%; anuidade 

com 12,05%;  

• os 48,82% das ocorrências restantes são compostas pelos assuntos: cargo e função; baixa; 

RRT retificador; contato CAU/UF; RRT Derivado; ART para cadastro; CAT; visualização do 

cadastro; problema de telefonia; agilidade na solução e outros.   

Os estados que apresentaram o maior índice de reclamações são:  

• São Paulo (44%); Rio Grande do Sul (11%); Rio de Janeiro e Paraná (9%); Minas Gerais (5%); 

Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul (2%), demais Estados (13%). 

VI. Elaboração de propostas ao Plenário do CAU/BR sobre medidas a serem adotadas para o pleno 

atendimento da missão do CAU e para o aperfeiçoamento do relacionamento com a Sociedade. 

VII. Participação nas reuniões do CAU/BR, bem como nas reuniões do Conselho Diretor, do Colegiado 

Permanente e das Comissões, no âmbito pertinente à missão da Ouvidoria Geral. 

VIII. Elaboração de propostas de plano de ação para o exercício de 2013. 

 

Considerando que as ações propostas foram desenvolvidas a partir do 2º semestre de 2012, após a 

regulamentação da Ouvidoria e escolha do Ouvidor Geral, mesmo em fase de estruturação, verifica-se que as 

atividades realizadas apresentaram-se na forma planejada. 

Para o ano de 2013 foi reiterado o caráter proativo da Ouvidoria do CAU, reconhecendo-se a Ouvidoria 

como instrumento fundamental na integração nacional dos CAU/ UF, bem como estimulador do aperfeiçoamento 

administrativo operacional do CAU, além de suas funções de acompanhamento às demandas externas que de 

alguma forma não foram equacionadas pela estrutura do CAU. 

 

3.3 ASSESSORIA JURÍDICA 

 

A Assessoria Jurídica do CAU/BR vêm desenvolvendo trabalhos no que concerne aos aspectos legais da 

entidade com o serviço público e privado, conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR.  
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Visa dotar as ações a serem desenvolvidas pelo Conselho de respaldo jurídico, em seus diversos aspectos, 

para sua correta e eficaz operacionalização.  

Durante o exercício de 2012 também atuou no assessoramento legal aos CAU/UF, em diversas instâncias, 

na forma das demandas. 

As ações propostas pela assessoria jurídica estão contempladas em 03 iniciativas, sendo 01 atividade e 02 

projetos.  

Os investimentos necessários à realização dessas iniciativas estratégicas, em 2012, totalizaram R$ 

948.286,87. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício somaram R$ 861.704,96, que correspondem a 91% de execução do total 

previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa 

linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Elaboração de 80 notas e pareceres jurídicos relativos a contratos, convênios e consultas 

(SICCAU);  

II. Confecção de 40 contratos, 10 aditivos e 23 convênios; 

III. Licitações: suporte e assessoramento à Comissão de Licitação na elaboração de termos de 

referência, projetos básicos, atos convocatórios e regulatórios de licitações (convites e editais), 

minutas de contratos e demais anexos relativos à fase interna das licitações e contratações, 

inclusive nos casos de contratações diretas. Realizados 12 pregões, 1 Tomada de Preço e 4 

Convites; 

IV. Reuniões: assessoramento jurídico às reuniões do Conselho Diretor, Plenárias e reuniões de 

Comissões, Presidência e demais órgãos do CAU/BR; 

V. Judicial: confecção de 4 defesas judiciais e acompanhamento de processos no qual o CAU/BR 

atuou no polo passivo, ativo ou como litisconsorte; 

VI. Contencioso Administrativo: atuação no TCU; 

VII. Suporte as assessorias jurídicas dos CAU/UF; 

VIII. Respondendo consulta de e-mails, em torno de 100 e-mails; 

IX. Orientações e Pareceres Jurídicos para publicação no site do CAU/BR (5); 

X. Publicações Oficiais: encaminhamentos de publicação ao Diário Oficial da União e ao Site do 

CAU/BR. 
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3.4  ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 

 

Assessoria de Planejamento tem por finalidade desenvolver, integrar, orientar e coordenar o processo de 

planejamento estratégico do CAU - unidade nacional e estaduais, bem como programar, orientar e controlar as 

atividades de planejamento e gestão no âmbito do Conselho, assegurando que os Planos de Ação propostos 

observem as políticas, objetivos e estratégias de atuação estabelecidas e sua compatibilidade com a programação 

orçamentária, conforme orientações estabelecidas pelo CAU/BR. 

 Das atividades da Assessoria de Planejamento também estão contempladas as voltadas ao 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das metas e resultados do CAU, frente ao aprovado no Plano de 

Ação, bem como o assessoramento técnico às unidades estaduais. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria de Planejamento estão contempladas em 03 projetos 

e 01 atividade. 

Os investimentos destinados à realização das ações pela Assessoria de Planejamento para o exercício de 

2012 totalizaram R$ 4.135.950,70. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 2.911.085,21, que correspondem a 70% do total previsto 

(Anexo II). Esse resultado justifica-se pelo projeto “Sistema de Informatização de Planejamento e Gestão 

Estratégica” possuidor de um orçamento no montante de R$ 1.050.000,00, que corresponde a 25% do total 

aprovado para as iniciativas da Assessoria de Planejamento, teve sua realização prorrogada para o exercício de 

2013. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Atuação em diversas ações, visando à estruturação e funcionamento do CAU/BR; 

II. Estruturação de modelo e elaboração de premissas para nortear os Planos de Ação e Implantação 

do CAU – exercício de 2012; 

III. Estruturação, orientação e assessoramento técnico às unidades do CAU/BR e às unidades estaduais 

na elaboração de seus planos de ação e orçamento para 2012;  

IV. Estruturação e elaboração dos Planos de Ação e de Implantação do CAU/BR e Reprogramação 

Orçamentária para 2012, frente às metas propostas pelas Comissões, CEAU e Unidades 

Operacionais; 

V. Estruturação e participação, como palestrante, nas reuniões regionais de Planejamento, Orçamento 

e Contabilidade dos CAU/UF (Manaus, Região Norte com a inclusão do Maranhão; Recife, Região 

Nordeste com exclusão do Maranhão; e Curitiba, Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste).  

Essas reuniões, realizadas em parceria com a Comissão de Finanças, Gerência Financeira e o 

Assessor Contábil do CAU/BR, objetivaram tratar da atual situação de cada estado e orientá-los 
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quanto aos princípios e procedimentos a serem observados na elaboração do planejamento e 

orçamento e seus respectivos Planos de Ação, bem como da utilização do sistema contábil do CAU, 

Siscont.net.  

Contaram com 112 participantes, incluindo 14 presidentes e 4 vice-presidentes de CAU/UF. Pelas 

avaliações realizadas ao final dos eventos, em média 73% dos participantes consideraram a reunião 

entre ótimo e muito bom. 

VI. Elaboração da proposta de Resoluções sobre Concessão de Patrocínio pelo CAU/BR (nº 23/2012); 

sobre a Criação do Fundo de Apoio aos CAU/UF (nº 27/2012); e sobre os Procedimentos 

Orçamentários, Contábeis e de Prestações de Contas do CAU (nº 29/2012). 

VII. Estruturação e elaboração, em parceria com a Gerência Financeira e Técnica, dos procedimentos, 

limites e valores de utilização dos recursos do Fundo de Apoio pelos CAU/UF, visando dotar os 

Conselhos Estaduais, enquadrados no CAU/mínimo de condições para a execução de suas ações em 

prol do fortalecimento da profissão de arquitetura e urbanismo no estado.  

VIII. Estruturação e elaboração do Relatório de Gestão do CAU/BR, 1º semestre 2012, contemplando as 

principais ações e resultados alcançados, no período. 

IX. Estruturação e participação, como palestrante, nas reuniões regionais de Planejamento, Orçamento 

e Contabilidade dos CAU/UF (Florianópolis, Regiões Sul, Sudeste e os estados de Mato Grosso do 

Sul, Goiás e Distrito Federal; Fortaleza, Região Nordeste e os estados do Mato Grosso, São Paulo, 

com exclusão do Maranhão; e São Luiz, Regiões Norte e o estado do Maranhão).  

Essas reuniões, realizadas em parceria com a Comissão de Finanças, Gerência Financeira e o 

Assessor Contábil do CAU/BR, objetivaram apresentar o Planejamento 2013 e Diretrizes para 

Elaboração do Plano de Ação e Orçamento; apresentar o Orçamento por Centro de Custos e sua 

operacionalização no Siscont.net; e atendimento aos CAU/UF quanto a elaboração da proposta de 

Planos de Ação/Implantação e Reprogramação Orçamentária 2012.  

Contaram com 89 participantes, incluindo 9 presidentes e 4 vice-presidentes de CAU/UF. Pelas 

avaliações realizadas ao final dos eventos, em média 72% dos participantes consideraram a reunião 

entre ótimo e muito bom. 

X. Elaboração dos Direcionadores Estratégicos do CAU e das Diretrizes para elaboração do Plano de 

Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2013. 

XI. Estruturação, orientação e assessoramento técnico aos CAU/UF e às unidades do CAU/BR na 

elaboração de seus planos de ação e orçamento para 2013. 

XII. Análise e parecer sobre as propostas do Plano de Ação e Orçamento dos CAU/UF, frente aos 

norteadores estratégicos aprovados pelo CAU/BR.  
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XIII. Estruturação e elaboração dos Planos de Ação e Orçamento do CAU para 2013, frente às 

programações apresentadas pelos CAU/UF e pelas unidades do CAU/BR.  

XIV. Participação no processo de estruturação, definição e seleção de empresa de consultoria 

especializada em planejamento e gestão estratégica e organizacional, visando aos trabalhos de 

Planejamento e Gestão Estratégica do CAU, com visão de longo prazo, bem como a estruturação 

organizacional e de pessoal, que viabilize a realização do concurso público. Os trabalhos 

decorrentes serão deflagrados no início de 2013. 

XV. Participação, em reuniões com a Implanta, para definição dos procedimentos para implantação de 

orçamento por centro de custos, em 2013, no CAU, visando ao aprimoramento dos processos 

orçamentários e de gestão. 

 

3.5  ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A Assessoria de Comunicação tem como objetivo, no âmbito da comunicação externa, divulgar o CAU, as 

normativas e as ações da entidade voltadas a diversos públicos: (i) arquitetos e urbanistas; (ii) órgãos 

governamentais e não governamentais; (iii) instituições de ensino superior; (iv) estudantes e recém-formados, 

bem como a imprensa e a sociedade em geral, conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR.  

No âmbito da comunicação interna, o foco e a divulgação aos CAU/UF das ações e do planejamento 

nacional desenvolvido para o Conselho, a fim de alinhar metas e prazos. Visa também comunicar a agenda de 

treinamentos ao contingente de novos colaboradores contratados para operacionalizar o CAU nos Estados e no 

Distrito Federal.  

As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria de Comunicação estão contempladas em 05 projetos 

e 03 atividades. 

O orçamento destinado à realização das ações aprovadas para a Assessoria de Comunicação - exercício de 

2012 totalizou R$ 2.921.597,10. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício somaram R$ 2.828.820,11, que correspondem a 97% do total previsto (Anexo 

II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Produção de diversas entrevistas para notícias e de 6 especiais, publicadas na seção Entrevistas do 

site do CAU/BR, dentre os quais: (i) com o Ouvidor Geral do CAU/BR, José Eduardo de Castro Bicudo 

Tibiriçá ; (ii) com o Conselheiro Federal César Dorfman (duas vezes);   (iii) com o Conselheiro 



 

 
46/117 

 

 

Federal Miguel Pereira; (iv) com o Presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, e o Conselheiro Federal 

Paulo Ormindo; (v) e com a arquiteta e urbanista Rosa Kliass, por ocasião dos seus 80 anos. 

II. Criação do layout do sitio do CAU/BR e CAU/UF. Primeira Versão (publicado em fevereiro pelo 

CAU/BR e entregue em março aos estados): layout; arquitetura da informação e navegabilidade, 

desenvolvimento em html e css; configuração e publicação online; orientação técnica aos CAU/UF. 

Segunda Versão (publicado em junho pelo CAU/BR e entregue em novembro aos estados): layout; 

arquitetura da informação e navegabilidade; desenvolvimento com CMS Wordpress; configuração e 

publicação online; manutenção; replicação para os 27 estados; realização de treinamento online e 

presencial (16 estados e 20 colaboradores atendidos); produção de 13 vídeos de treinamento 

(todos os estados atendidos); plantão de dúvidas (5 estados atendidos) e orientação técnica 

constante aos CAU/UF. 

III. Atualização do sitio do CAU/BR. Foram mais de 500 publicações no site, cerca de 170 mil visitantes 

únicos, 370 mil visitas ao todo e 650 mil page views. Cerca de 220 comentários foram respondidos 

e/ou publicados , recurso esse adicionado ao site no 2º semestre. 

IV. Edição de Áudio e Vídeo. Foram editados 26 trechos de vídeos do “CAU Conversa com”, publicados 

33 podcasts no sitio e postados 39 vídeos no canal do You Tube do CAU/BR, com mais de 32.000 

visualizações. 

V. Monitoramento e veiculação de notícias e respostas para questões postadas nas redes sociais em 

que o CAU está inserido. Foram mais de 4.500 seguidores, 93 publicações do CAU/BR no mural, um 

alcance recorde de 5.335 usuários em um único post e mais de 1,9 milhão de pessoas atingidas ao 

todo.  

VI. Produção de notícias; implementação do layout do newsletter do CAU, diagramação de informes 

para envio por e-mail (mailing) aos arquitetos e urbanistas cadastrados no SICCAU. Foram 

produzidos 30 informes do CAU/BR, enviados a um mailing de 105 mil arquitetos e urbanistas, 

totalizando 1,5 milhão de e-mails enviados. Além disso, foram configurados e enviados 6 (seis) 

informes das entidades do CEAU e 43 mensagens polarizadas por região para instrução acerca da 

coleta de dados biométricos, etapa fundamental para a produção das carteiras de identidade 

profissional. 

VII. Criação da identidade visual provisória do CAU; aplicação em diversas peças de papelaria (15); 

elaboração de manual de identidade visual; aplicação nas peças dos dados dos 27 CAU/UF (enviado 

para cada CAU/UF); criação e diagramação de 8 informes publicitários; criação de identidade visual 

para o site e newsletter do CAU; proposta de projeto gráfico para a Revista do CAU; criação e 

diagramação de dois folders institucionais para o CAU (apresentação e atribuições dos arquitetos e 
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urbanistas); criação de identidade visual e implementação de 8 peças, incluindo folder com a 

programação, para o Seminário Internacional “O Estado da Arte de Conselhos Profissionais de 

Arquitetura e Urbanismo no Mundo”; entre outras peças.  

VIII. Levantamento de mailing de imprensa, com relação dos principais veículos dirigidos de Arquitetura 

e Urbanismo e veículos de massa (jornais, revistas, rádio e televisão) nacionais e dos estados e DF; 

levantamento dos e-mails das prefeituras dos 300 municípios brasileiros com mais de 200 mil 

habitantes, para envio de comunicados do CAU. 

IX. Assessoria de Imprensa (Mídia Espontânea). Foram mais de 100 textos produzidos, enviados para 

um mailing de 1.000 veículos, cerca de 50 solicitações de imprensa atendidas e mais de 500 notícias 

sobre o CAU/BR e CAU/UF identificadas e publicadas no clipping no site. 

X. Planejamento de mídia e gestão de campanhas para: divulgação dos prazos e instruções para 

pagamento da anuidade 2012 do CAU; divulgação do cadastramento, censo dos arquitetos e 

urbanistas e coleta de dados biométricos para produção da carteira de identidade profissional do 

CAU; e divulgação do Dia do Arquiteto e Urbanista e 1º Aniversário do CAU (15 de dezembro), com 

a valorização do profissional ético e qualificado, em benefício da sociedade. Além das campanhas a 

Assessoria trabalhou na comunicação continuada aos arquitetos e urbanistas, através das revistas 

especializadas: Revista AU com tiragem de 85 mil exemplares, correspondente a 05 inserções; 

Revista Projeto e Design com tiragem de 75 mil exemplares, correspondente a 05 inserções; Revista 

Prefeitos e Vices com tiragem de 150 mil exemplares - 01 inserção; Revista Prefeitos e Gestões com 

tiragem de 20 mil exemplares - 01 inserção. 

XI. Elaboração de planejamento e gerenciamento dos planos de ação dos projetos e atividades que 

integram a Assessoria de Comunicação. 

XII. PROJETOS ESPECIAIS: (i) estudo e análise, arquitetura da informação, navegabilidade e criação de 

identidade visual nova para o ambiente do arquiteto e urbanista no Sistema de Informação e 

Comunicação do CAU – SICCAU; (ii) concepção e desenvolvimento de ferramenta para Perguntas 

Mais Frequentes (FAQ) e manutenção do seu conteúdo; (iii) identidade visual, decupagem e 

aprovação de filmagens, com a produção de 9 DVD em 2012 do evento CAU conversa com, 

encontro entre arquitetos e urbanistas ilustres e os conselheiros federais, realizado por ocasião das 

reuniões plenárias do CAU/BR; (iv) criação e produção de vídeo com Palavra do Presidente; (v) 

concepção e desenvolvimento de ferramenta de comunicação interna: fórum para postagens do 

CAU/BR dirigidas aos CAU/UF.    
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XIII. ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: resposta às ligações telefônicas e aos e-mails enviados 

para a Assessoria de Comunicação (cerca de 6.000 e-mails em 2012); reuniões regulares com as 

gerências e assessorias especiais do CAU/BR para apresentação à Presidência do trabalho realizado. 

 

Apesar das dificuldades iniciais, decorrentes do acúmulo de funções e das próprias dificuldades inerentes 

ao processo de criação de um conselho novo que não contou com período de transição, as principais metas foram 

cumpridas e os resultados alcançados. Mesmo com uma verba relativamente reduzida, considerando-se o alto 

custo de veiculação em mídia nacional, as metas de divulgação foram atingidas usando-se diferentes canais de 

Comunicação – televisão, jornais, revistas, internet (site, e-mail e redes sociais), telefone e contato presencial – e 

diferentes estratégias de Comunicação – publicidade, mídia espontânea, e-mail marketing, redes sociais, entre 

outros. Também foram usados recursos variados para transmissão da mensagem: texto, imagem, áudio, vídeo. 

Resolvidas as emergências iniciais, foi possível melhorar o planejamento e aperfeiçoar os diversos produtos e 

processos de Comunicação. A sociedade, como um todo, foi comunicada da existência do novo Conselho e os 

arquitetos e urbanistas puderam acompanhar as ações do CAU/BR, com foco nas normas e ações relacionadas ao  

exercício profissional. Outros públicos, como o governo e os próprios CAU/UF, contaram também com uma 

comunicação dirigida. 

  

3.6  ASSESSORIA PARLAMENTAR E INSTITUCIONAL 

 

A Assessoria Parlamentar e Institucional tem por finalidade assessorar o CAU/BR na interface com o 

Congresso Nacional, Ministérios e Casa Civil em ações que tenham interesse para o Conselho e a arquitetura e 

urbanismo, conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR. 

Entre suas metas encontra-se a prospecção, análise e monitoramento de informações legislativas do 

interesse do CAU e dos arquitetos e urbanistas; elaboração de estratégias sobre matérias legislativas em 

tramitação no Congresso Nacional e no Poder Executivo; elaboração de proposição, emendas, substitutivos, 

requerimentos e outros instrumentos sobre matérias relacionadas à arquitetura e urbanismo; agendamento e 

acompanhamento de reuniões das Comissões Técnicas e Audiências Públicas da Câmara dos Deputados, Senado 

Federal e Casa Civil que tratem de assuntos de interesse do CAU; analisar e interpretar as tendências em setores 

da sociedade civil que dão o tom à opinião pública no Brasil e no exterior por meio de veículos de comunicação, 

universidades, institutos de pesquisa, organizações não governamentais, sindicatos e entidades de classe.  

As iniciativas estratégicas propostas pela Assessoria Parlamentar estão contempladas em 01 atividade.  

O orçamento destinado à realização das ações compreendidas nessa atividade totalizou R$ 163.843,65. A 

composição apresenta-se no Anexo II. 
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As realizações no exercício somaram R$ 152.816,62, que correspondem a 93% do total previsto (Anexo II). 

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Reuniões de integração com a Presidência, assessoria parlamentar, comunicação, jurídica, 

planejamento, gerência técnica, administrativa, financeira, diretoria geral para alinhamento de 

ações estratégicas e logísticas; 

II. Levantamento, análise, criação de estratégia e acompanhamento de 61 projetos de interesse do 

CAU/BR em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, com destaque para o Pl 

2043/2011 – paisagismo, regulamentação do exercício de designe e decorador;                                            

III.  Audiência - Ministério do trabalho (documento que determina que profissões regulamentadas não 

sejam inscritas no MTE);  

IV. Elaboração de planilha com lista de parlamentares membros das comissões técnicas da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal. Esta lista foi encaminha aos conselheiros, para criação de um acervo 

político para apoiar projetos de interesse do CAU/BR; 

V. Participação do lançamento nacional da Frente Parlamentar Mista para o Fortalecimento da Gestão 

Pública – solenidade no Senado Federal em 19/06; 

VI. Participação nas Comissões Permanentes e Especiais para esclarecimentos sobre matérias em 

tramitação na Câmara e Senado (alinhamento de discursos e assuntos na área parlamentar e 

institucional); 

VII. Gestão do Projeto “Semana do Arquiteto e 1º aniversário de fundação do CAU/BR” que teve como 

objetivo Informar a sociedade, o poder público e os arquitetos e urbanistas da importância da 

profissão e do profissional qualificado registrado no CAU e comemorar o primeiro aniversário de 

fundação do CAU/BR e o dia do arquiteto e urbanista; 

VIII. Elaboração do Manual de Assessoria Parlamentar, que foi disponibilizado para todos os 

conselheiros titulares e suplentes e presidentes de CAU/UF; 

IX. Ações junto à Frente Parlamentar Mista das Micro e pequenas empresas. Inclusão do arquiteto e 

urbanista no Super Simples; 

X. Participação na elaboração de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Meio 

Ambiente e CAU/BR sobre gestão dos resíduos da construção civil;  
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XI. Participação no Grupo de trabalho acessibilidade (Ministério das Cidades) - vistoria em sete 

Aeroportos Internacionais, que gerou um relatório encaminhado à Casa Civil para devidas 

providências perante a INFRAERO e ANAC; 

XII. Interação técnica entre o CAU/BR e o Departamento de Penitenciária do Ministério da Justiça 

(Projetos básicos e executivos de novas cadeias); 

XIII. Congresso Pan-Americano em Alagoas (Patrocínio) - montagem de estande, aluguel e espaços para 

6 reuniões, divulgação e assessoramento institucional. 

XIV. Interação com o Conselho Federal de Serviço Social - arquitetura como bem social. 

XV. Parceria técnica com a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades; 

XVI.  Participação nas reuniões do CEAU (alinhamento de discursos e assuntos na área parlamentar e 

institucional); 

XVII. Participação nas reuniões do Grupo de Harmonização (CONFEA - CAU/BR); 

XVIII. Participação no Conselhão (Fórum dos Conselhos Federais de profissões regulamentadas) que trata 

de assuntos comuns entre os Conselhos; 

 

3.7  AUDITORIA 

 

A Auditoria tem por finalidade examinar a integridade e a fidedignidade das informações contábeis, 

financeiras e operacionais do CAU, bem como os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e comunicar 

essas informações.  

As ações propostas no Plano de Ação estão contempladas em 02 iniciativas, sendo 01 atividade e 01 

projeto. 

O orçamento destinado à realização dessas iniciativas estratégica, em 2012, totalizou R$ 758.167,07. A 

composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício somaram R$ 726.272,30, que correspondem a 96% do total previsto (Anexo II).  

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de 

atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas.  

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Elaboração do Manual de Auditoria Interna – concluído para revisão e análise pelas instâncias 

superiores.  

II. Realização de análise e parecer sobre o Relatório Contábil e Financeiro do CAU/BR, exercício 2011, 

com recomendação para aprovação pela Comissão de Finanças.  
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III. Análise e monitoramento de 20 processos de Prestações de Contas relativas aos recursos 

repassados pelos CREA, art. 56 e 57 da Lei nº 12.378/2012. Foram 16 autenticados pelo presidente 

do CAU/BR, e 04 aguardam informações adicionais. Dos CREA: 07 ainda não encaminharam a  

prestação de contas, e 03 não repassaram os recursos financeiros. 

IV.  Realização do CERTAME para contratação da empresa de Auditoria que realizará a auditoria no 

CAU/BR e nos CAU/UF. 

V. Padronização dos procedimentos para os convênios e patrocínios. Foram emitidos 07 relatórios de 

auditoria, contendo 05 opiniões favoráveis a aprovação da prestação de contas e 02 com solicitação 

de complementação de informações para a conclusão das análises. 

Para os CREA que não encaminharam a prestação de contas, o CAU/BR solicitou a informação por 

intermédio de ofício assinado pelo presidente, sendo estes reiterados a cada 30 dias. Aos CREA que não 

encaminharam os recursos financeiros, o CAU/BR está cobrando por intermédio de sua assessoria jurídica. 

 

3.8  GERÊNCIA GERAL 

  

A Gerência Geral tem por finalidade dotar o CAU/BR de procedimentos técnicos e organizacionais de 

inovação e excelência, conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR. 

As iniciativas estratégicas propostas no Plano de Ação estão contempladas em 01 atividade. O orçamento 

destinado à realização dessa iniciativa estratégica, em 2012, totalizou R$ 512.644,65. A composição apresenta-se 

no Anexo II. 

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 451.722,49, que correspondem a 

88% do total previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Coordenações de distintas ações em conjunto com as gerências do CAU/BR. 

II. Concepção e supervisão da implantação do SICCAU Corporativo. Foram implantadas diversas 

funcionalidades e acima de 1.700 demandas específicas (tickets). 

III. Concepção do modelo de fiscalização dos CAU/UF apoiado pelo uso associado de tecnologias de 

inteligência geográfica. 

IV. Organização e participação do workshop de interoperabilidade de tecnologias de inteligência 

geográfica e fiscalização. 
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V. Acompanhamento do Projeto Estrutura através da compatibilização das ações das distintas áreas, 

bem como participação do ciclo de palestras desse Projeto. 

VI. Participação em reuniões com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - 

CINDACTA I, visando autorização do uso de tecnologia do Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT nas 

atividades de fiscalização da profissão. 

VII. Concepção e elaboração de termo de referência para a implantação do ambiente GAIA; Memória 

da Arquitetura Brasileira. 

VIII. Concepção e supervisão da elaboração do Sistema de Protocolo do CAU com abrangência Nacional, 

bem como a supervisão da implantação de distintas resoluções no SICCAU Corporativo. 

IX. Criação e supervisão da solução de implantação dos sistemas de ERP e bancário para o CAU, bem 

como concepção do formato de tramitação de processos digitais e procedimentos paralelos. 

X. Palestras realizadas em distintos CAU/UF, com vista à disseminação do conceito de gestão do CAU, 

associado ao ambiente de tecnologias de sustentabilidade. 

XI. Pesquisa para ampliação de tecnologias inovadoras em associação com as atividades fim do 

CAU/BR. 

XII. Coordenação das gerências para harmonização de procedimentos em conformidade com os 

aspectos de sustentabilidade do CAU/BR. 

XIII. Coordenação de pesquisa socioeconômica implantada em conjunto com o ambiente de 

cadastramento para obtenção das carteiras profissionais. 

XIV. Elaboração do programa de necessidades para a sede do CAU/BR e respectivo termo de referência, 

bem como negociações para a realização do concurso da linguagem visual do CAU. 

XV. Elaboração do formato do Seminário Internacional do CAU com vista à apreensão do estado da arte 

de outros conselhos de arquitetos. 

XVI. Elaboração do Termo de Referência para contratação inicial do Call Center e treinamento dos 

atendentes com supervisão semanal, bem como análise dos relatórios mensais e implantação de 

ações para atender as principais demandas. 

XVII. Concepção do modelo de arquivamento dos documentos advindos do antigo sistema e de sua 

integração com o SICCAU. 

XVIII. Concepção e supervisão da implantação da Força Tarefa. 

XIX. Termos de cooperação técnica firmados nos estados de Mato Grosso e São Paulo. 

XX. Atendimento a distintas demandas dos CAU/UF e da Presidência do CAU/BR assim como de 

arquitetos e de entidades. 

XXI. Coordenação do processo de contratação de empresa para o Plano de Gestão do CAU. 
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XXII. Participação na concepção do processo de emissão da carteira de identidade profissional dos 

Arquitetos e Urbanistas. 

 

 

3.9  SECRETARIA GERAL 

 

A Secretaria Geral tem por finalidade dotar o CAU/BR de excelência nos procedimentos relacionados às 

áreas de protocolo, viagens e eventos da instituição, conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do 

CAU/BR. 

As iniciativas estratégicas propostas pela Secretaria Geral estão contempladas em 05 atividades, sendo 04 

delas as reuniões regimentais: 

• GT Regimento Geral; 

• Reuniões Plenárias; 

• Reuniões do Conselho Diretor. 

O orçamento destinado à realização dessas iniciativas estratégicas, exercício de 2012, totalizou R$ 

1.774.376,06. A composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício envolveram recursos no montante de R$ 1.743.010,90, que correspondem a 

98% do total previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das 

ações, nessa linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Organização dos cadastros do CAU – “Quem é Quem”; 

II. Treinamento no módulo de passagem e diárias no sistema informatizado do CAU – Siscont.net; 

III. Organização do fluxo de documentos do CAU/BR, ainda com protocolo manual; 

IV. Estudo e contratação de certificados digitais para gerentes, assessores do CAU/BR e presidentes 

dos CAU/UF; 

V. Elaboração do controle de atas, súmulas e demais documentos gerados pelas Comissões 

Permanentes, Especiais e reuniões do Plenário do CAU/BR; 

VI. Elaboração do controle de passagens e diárias de eventos do CAU/BR. 

 

3.9.1  GT Regimento Geral 

 

A finalidade do Grupo de Trabalho para o Regimento Geral é dotar o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil de normativa moderna e em nível de excelência. 



 

 
54/117 

 

 

As ações foram implementadas pelo GT Regimento Geral, coordenado pela conselheira Ana Karine Batista 

de Sousa (PI) e composto pelos conselheiros: Antônio Francisco de Oliveira (PB); Paulo Oscar Saad (RJ); Anderson 

Fioreti de Menezes (ES) e pelo Presidente do CAU/CE Antônio Luciano de Lima Guimarães. O assessor técnico 

responsável é o arquiteto José Mauro B. Gabriel. 

O orçamento destinado à realização das ações pelo GT Regimento Geral, exercício de 2012, totalizou R$ 

39.420,00.  

As realizações no exercício somaram R$ 36.414,05, que correspondem a 92% do total previsto. Esse 

resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, foram 

aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, menciona-se: 

I. Realização de 03 reuniões ordinárias. 

II. Realização de 03 reuniões extraordinárias. 

III. Conclusão da proposta do Regimento Geral do CAU/BR e encaminhamento ao Plenário para 

aprovação. 

 

3.9.2 Reuniões Plenárias  

 

O Plenário tem por finalidade zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da 

arquitetura e urbanismo. As atribuições do Plenário constantes do Regimento Geral do CAU/BR são cumpridas, 

legitimamente, nas reuniões plenárias. 

As ações foram implementadas pelo Plenário, coordenado pelo presidente do CAU/BR o arquiteto 

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, também Conselheiro Federal (DF), e composto pelos Conselheiros Federais: 

Clênio Plauto S. Farias (AC); Heitor Antônio Maia da S. Dores (AL); Rodrigo Capelato (AM); Oscarito Antunes do 

Nascimento (AP); Paulo Ormindo David de Azevedo (BA); Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE); Anderson Fioreti 

de Menezes (ES); Arnaldo Mascarenhas Braga (GO); Roberto Lopes Furtado (MA); Cláudia Teresa P. Pires (MG); 

Celso Costa (MS); Eduardo Cairo Chiletto (MT); Raimundo Nonato da S. Souza (PA); Antônio Francisco de Oliveira 

(PB); Fernando Diniz Moreira (PE); Ana Karine B. de Souza (PI); Laércio Leonardo de Araújo (PR); Paulo Oscar Saad 

(RJ); Fernando José de M. Costa (RN); Silvio Carvajal Feitosa (RO); Luiz Afonso Maciel Melo (RR); Cesar Dorfman 

(RS); Roberto Rodrigues Simon (SC); Marcelo Augusto C. Maciel (SE); Miguel Alves Pereira (SP); Gilmar 

Scaravonatti (TO); e o representante das Instituições de Ensino (IES) o arquiteto José Roberto Geraldine Jr. São 

convidados os arquitetos, José Eduardo Tibiriçá, Ouvidor Geral do CAU/BR, e o representante do Colegiado 

Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas do CAU/BR, Jeferson Roselo Mota Salazar 

(presidente da FNA). 
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O orçamento destinado à realização das Reuniões Plenárias para o exercício de 2012 totalizou R$ 

1.458.527,58.  

As realizações no exercício somaram R$ 1.458.009,93, que correspondem a quase 100% do total previsto. 

Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de atuação, 

foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Discussão e aprovação da Resolução sobre Fundo de Apoio para os CAU/UF; Convênio e Patrocínios 

para entidades. 

II. Discussão sobre projetos de leis em tramitação no Congresso Nacional, que criam as profissões de 

Designer e Paisagista. 

III. Discussão sobre processo em curso no Tribunal de Contas da União, sobre concursos para projetos 

de Arquitetura e Urbanismo. 

IV. Realização do “CAU Conversa Com”, que contou com a participação dos arquitetos: João Filgueiras 

(Lelé), Ruy Ohtake, Rosa Kliass, Zezéu Ribeiro; Sérgio Magalhães; Carlos Bratke; Sérgio Parada; Nestor 

Goulart Reis. Nos encontros foram abordados os mais variados assuntos de interesse da arquitetura e 

urbanismo em âmbito nacional e internacional.   

V. Discussão e aprovação do Plano de Ação/Implantação e Orçamentário do CAU para o Exercício 2012. 

VI. Aprovação do pedido de patrocínio ao XXIV CPA – Congresso Pan-americano de Arquitetos. 

VII. Discussão e aprovação do Regimento Geral do CAU/BR. 

VIII. Discussão e aprovação dos Direcionadores Estratégicos e das Diretrizes para Elaboração do Plano de 

Ação e Orçamento de 2013. 

IX. Discussão e aprovação da Contratação do Plano de Saúde para os arquitetos e urbanistas. 

X. Aprovação da Proposta de manual de Fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 

XI. Aprovação do Seminário Internacional do CAU. 

XII. Aprovação da Revista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

XIII. Resoluções, Deliberações e Portarias Normativas aprovadas nas reuniões Plenárias: 

- Resolução nº 09 (16/01/2012) – Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de 

serviços de arquitetos e urbanistas. 

- Resolução nº 10 (16/01/2012) – Exercício profissional, registro e as atividades do arquiteto e 

urbanista com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

- Resolução nº 11 (30/01/2012)– Prorroga os prazos para pagamento de anuidades devidas aos 

Conselhos de Arquitetura e urbanismo. 
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- Resolução nº 12 (03/02/2012) – Numeração dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

- Resolução nº 13 (03/02/2012) – Numeração dos registros profissionais das pessoas jurídicas com 

atividades na área de Arquitetura e urbanismo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

- Resolução nº 14 (03/02/2012) – Carteira profissional de arquitetura e urbanismo. 

- Resolução nº 15 (03/02/2012) – Registro de pessoas jurídicas no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

- Resolução nº 16 (03/02/2012) – Dispensa do pagamento de multas e da apresentação de 

justificativas aos profissionais que não votaram nas eleições de 2011 para a composição do 

CAU/BR e dos CAU/UF. 

- Resolução nº17 (02/03/2012) – Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de 

serviços de arquitetura e urbanismo. 

- Resolução nº 18 (02/03/2012) – Registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo. 

- Resolução nº 19 (05/03/2012) – Pagamento, sem acréscimo, de anuidade por pessoas físicas e 

jurídicas que tiveram restrições de acesso ao SICCAU, fixa critérios para pagamento de anuidades 

pelos profissionais recém-formados e pelas pessoas jurídicas com registro novo. 

- Resolução nº 20 (29/03/2012) – Prorroga o prazo de validação, até 31 de dezembro de 2012, de 

documentos expedidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia dos 

Estados e do Distrito Federal. 

- Resolução nº 21 (05/04/2012) – Atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e 

dá outras providências. 

- Resolução nº 22 (04/05/2012) – Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da 

Arquitetura e Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de 

processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências. 

- Resolução nº 23 (04/05/2012) – Regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

- Resolução nº 24 (06/06/2012) – Dispõe sobre o acervo técnico do arquiteto e urbanista e a 

emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT), sobre o registro de atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, e sobre a baixa, o cancelamento e a nulidade do Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), e dá outras providências. 
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- Resolução nº 25 (06/06/2012) – Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados 

a falta ético-disciplinares cometidas antes da vigência da lei nº 12.378, de 2010 e sobre a 

instauração de processos de denúncia após essa data e dá outras providências. 

− Resolução nº 26 (06/06/2012) – Dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou 

estrangeiros portadores de visto permanente, diplomado por instituições de ensino estrangeiras, 

nos Conselhos de Arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá 

outras providências. 

− Resolução nº 27 (06/07/2012) – Cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

− Resolução nº 28 (06/07/2012) – Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro 

de pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 

− Resolução nº 29 (06/07/2012) – Dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de 

prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF). 

− Resolução nº 30 (06/07/2012) – Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo 

CAU/BR e pelos CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências. 

− Resolução nº 31 (02/08/2012) – Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

Extemporâneo, referente a atividade concluída ou em andamento e dá outras providências. 

− Resolução nº 32 (02/08/2012) – Altera a Resolução nº 18, de 2012, que trata dos registros 

definitivos e temporários de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regula o 

registro provisório e dá outras providências. 

−  Resolução nº 33 (06/09/2012) – Aprova o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

− Resolução nº 34 (06/09/2012) – Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados 

a faltas ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei nº 12.378, de 2010 e dá outras 

providências. 

− Resolução nº 35 (05/10/2012) – Dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU) de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, diplomados no exterior, 

e dá outras providências. 

−  Resolução nº 36 (09/11/2012) – Altera a Resolução CAU/BR nº 12, de 2012 que dispõe sobre a 
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numeração dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo e dá outras providências. 

− Resolução nº 37 (09/11/2012) – Altera a Resolução nº 14, de 2012, que dispõe sobre a carteira 

profissional de arquiteto e urbanistas e dá outras providências. 

− Resolução nº 38 (09/11/2012) – Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo 

Profissional do Arquiteto e Urbanista e dá outras providências. 

− Resolução nº 39 (09/11/2012) – Aprova as reprogramações orçamentárias do CAU/BR e dos 

CAU/UF, referentes ao Exercício de 2012, e dá outras providências. 

− Resolução nº 40 (05/12/2012) – Aprova a segunda reprogramação orçamentária o CAU/BR, 

consolida o orçamento de 2012 dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 

providências. 

− Resolução nº 41 (05/12/2012) – Aprova as Propostas Orçamentárias 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), referentes ao Exercício de 2013, e dá outras providências. 

− Resolução nº 42 (19/12/2012) – Fixa, para o exercício de 2013, os aportes financeiros do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá outras 

providências. 

- Deliberação nº07 (03/03/2012) – Dispõe sobre os procedimentos para funcionamento do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) dá outras providências. 

- Deliberação nº 08 (04/04/2012) – Recomenda aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) a adoção de procedimentos específicos para a implantação 

de suas sedes definitivas e dá outras providências. 

− Deliberação nº 09 (06/06/2012) – Constitui o Grupo de Trabalho de Harmonização das Normas de 

Exercício Profissional em Áreas de Atuação Compartilhadas entre os Profissionais Vinculados ao 

CAU e ao Sistema CONFEA/CREA e dá outras providências. 

− Deliberação nº 10 (05/07/2012) – Institui e regulamenta a Ouvidoria Geral do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dá outras providências. 

− Deliberação nº 11 (02/08/2012) – Define o organograma do CAU/BR e diretrizes para a estrutura 

organizacional administrativa dos CAU/UF. 

− Deliberação nº 12 (06/09/2012) – Prorroga, pelo período de 3 (três) meses, a gratificação de 

desempenho de que trata o item 6.1 da Deliberação Plenária nº 1, de 15 de dezembro de 2011, e 
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dá outras providências. 

− Deliberação nº 13 (09/11/2012) – Altera e reorganiza o Quadro Provisório de Pessoal do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

− Deliberação nº 14 (09/11/2012) – Altera o calendário de reuniões do Plenário, do Conselho 

Diretor e das Comissões do CAU/BR referente ao Exercício de 2012 e dá outras providências. 

− Deliberação nº 15 (05/12/2012) – Aprova o calendário de reuniões do Plenário, do Conselho 

Diretor, das Comissões e do Colegiado Permanente do CAU/BR referente ao Exercício de 2013 e 

dá outras providências. 

− Deliberação nº 16 (05/12/2012) – Aprova o Manual de Fiscalização do Exercício da Arquitetura e 

Urbanismo e dá outras providências. 

- Portaria Normativa nº 01 (03/02/2012) – Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de 

contas de suprimento de fundos no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e dá outras providências. 

- Portaria Normativa nº 02 (03/02/2012) – Dispõe sobre o fornecimento de passagens e a 

concessão de diárias às pessoas inscritas em treinamentos promovidos pelo CAU/BR e dá outras 

providências. 

- Portaria Normativa nº 03 (02/04/2012) – Regulamenta a utilização, manutenção e guarda dos 

computadores portáteis no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e 

dá outras providências. 

- Portaria Normativa nº 04 (19/04/2012) – Institui gratificação de função pelo exercício das 

atividades de secretaria da Presidência do CAU/BR e dá outras providências. 

- Portaria Normativa nº 05 (04/05/2012) – Especifica critérios de incidência da taxa de Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) para fins do art. 7º da Resolução nº 17, de 02 de março de 2012 e 

dá outras providências. 

 

3.9.4  Reuniões do Conselho Diretor  

 

As Reuniões do Conselho Diretor tem por finalidade tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-

alvo, com vista a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente na tomada de 

decisões. 

As ações foram implementadas pelo Conselho Diretor, coordenado pelo presidente do CAU/BR o 

arquiteto Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, e composto pelos 05 coordenadores das comissões permanentes: 

Napoleão Ferreira da Silva Neto (CE) da Comissão de Ética e Disciplina; Antônio Francisco de Oliveira (PB) da 
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Comissão de Exercício Profissional; José Roberto Geraldine Jr. (IES) da Comissão de Ensino e Formação; Roberto 

Rodrigues Simon (SC) da Comissão de Planejamento e Finanças, e Anderson Fioreti de Menezes (ES) da Comissão 

de Organização e Administração. A assessora técnica responsável é a arquiteta Daniela Demartini. 

O orçamento destinado à realização das Reuniões do Conselho Diretor, para o exercício de 2012, totalizou 

R$ 95.797,48.  

As realizações no exercício foram da ordem de R$ 94.319,80, que correspondem a 98% de execução do 

total previsto. Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha 

de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Apresentação da análise do andamento Sistema Corporativo SICCAU; Call Center; 

II. Apreciação e acompanhamento dos Planos de Trabalho e Demandas das Comissões Permanentes; 

III. Apreciação e acompanhamento das atividades das Unidades Operacionais do CAU/BR; 

IV. Apreciação das Contratações, e dos processos licitatórios. 

V. Apreciação de Relatórios Contábeis e Financeiros. 

VI. Análise das Resoluções, Deliberações, Atos Declaratórios e Portarias. 

VII. Discussão sobre Fundo de Apoio aos CAU/UF. 

VIII. Discussão sobre a Estruturação do CAU/BR e dos CAU/UF. 

IX. Discussão sobre normatização de convênios e patrocínios de interesse do CAU/BR e CAU/UF. 

X. Discussão sobre Seminários e Eventos que o CAU/BR realiza e participa. 

XI. Definição de matérias a serem submetidas ao Plenário. 

XII. Discussão de diversos assuntos, a fim de assessorar o presidente na tomada de decisões. 

 

3.10  GERÊNCIA TÉCNICA  

 

A Gerência Técnica responde pelas ações e sistemas de operação técnica do CAU e do relacionamento da 

entidade com o público-alvo, bem como da informatização do CAU/BR, conforme orientações estabelecidas pelo 

CAU/BR.  

As iniciativas estratégicas propostas pela gerência estão contempladas em 07 projetos e 02 atividades, 

entre os quais se menciona: 

• Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) 

• Geoprocessamento - Sistema de Inteligência Geográfica (SIG) 

• Carteiras Profissionais 

• Call Center 
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• Tecnologia da Informação 

 

O orçamento destinado às ações da Gerência Técnica, exercício de 2012, totalizou R$ 11.855.186,61. A 

composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 11.633.327,72, que correspondem a 98% do total previsto 

(Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de 

atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

 

I. Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU). 

• Implantação do Sistema; 

• Implantação no SICCAU dos Módulos: RRT e Certidão de registro e quitação para profissionais 

e empresas; Financeiro (relatório de baixa de arquivo retorno); Protocolo (controle das 

transposições cadastrais); Geração de boletos de RRT; Usuários e administração do SICCAU; 

Denúncia Externa, e Cadastramento de pessoas leigas para sócios e solicitações externas do 

SICCAU. 

• Implantação do Censo dos arquitetos e urbanistas no SICCAU.  

• Implantação, no SICCAU, das Resoluções: 

− Nº 03 – Reajuste de valores de anuidades e taxas devidas aos CAU/UF e do Distrito 

Federal; Nº 04 – Cobrança de anuidades devidas aos CAU/UF e Distrito Federal; Nº 09 – 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de serviços de arquitetura e 

urbanismo; Nº 10 – Exercício profissional, registro e as atividades do arquiteto e urbanista 

com especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho; Nº 11 – Prorroga os prazos para 

pagamento de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo; Nº 12 – 

Numeração dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo; Nº 13 – Numeração dos registros profissionais das pessoas jurídicas com 

atividades na área de arquitetura e urbanismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo;  Nº 

15 – Registro de pessoa jurídica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo; Nº 18 – 

Implantação da funcionalidade interrupção de registro; Nº 19 – Alteração nas regras de 

anuidades 2012; Nº 21 – Implantação no SICCAU, mudança das atividades técnicas e forma de 

cobrança; Nº 22 – procedimentos para implantação, fiscalização; Nº 27 – Implantação de 

convênio com partição na origem para o fundo de apoio aos CAU/UF;   Nº 28 – Definição dos 



 

 
62/117 

 

 

procedimentos para implantação no SICCAU; Nº 31 – extemporâneo – definição dos 

procedimentos para implantação no SICCAU; Nº 32 definição dos procedimentos e adaptação 

da resolução nº 18 no SICCAU; Nº 36 – remuneração dos registros dos arquitetos e urbanistas. 

 

No âmbito das ações do SICCAU, ao longo ano de 2012, foram realizadas , dentre outras, as seguintes 

atividades: 

• Atendimento presencial, por telefone e e-mail aos arquitetos e urbanistas e empresas de 

arquitetura e urbanismos do Brasil.  

• Participação nos trabalhos de definição de prioridades dos assuntos a serem normatizados 

pelas Comissões a partir da identificação das necessidades profissionais identificadas, bem 

como a adequação do SICCAU aos normativos aprovados pelas Comissões. 

• Desenvolvimento de ações para procedimentos alternativos emergenciais para atendimento 

às necessidades profissionais junto ao SICCAU. 

• Definição de fluxos processuais alternativos, pelo CAU/BR, para suprir a ausência do 

atendimento e operação das atividades técnicas ainda não implementadas pelos CAU/UF.  

• Capacitação mediante treinamento e suporte diário às equipes dos CAU/UF.  

II. Força Tarefa  

Composta por 10 auxiliares administrativos foi criada com o objetivo de atender as demandas 

reprimidas de solicitações de registros de RRT; Certidões de Acervo Técnico; Baixa de RRT; 

Registros de Arquitetos ou Registro de Pessoas Jurídicas. Foram mais de 18 mil solicitações 

atendidas. O projeto foi finalizado em agosto/2012 

III. Geoprocessamento - Sistema de Inteligência Geográfica (WEB e TABLET) 

• Implantação do Sistema de Inteligência Geográfica WEB para uso do CAU na Fiscalização e 

Gestão; 

• Implantação do Sistema de Inteligência Geográfica para dispositivo móvel customizada com 

ferramentas de coletas de dados. 

• Foram firmados dois Termos de Cooperação Técnica em MT e SP. Outros termos estão em 

andamento. 

IV. Carteiras Profissionais  

A emissão das identidades dos Arquitetos e Urbanistas se deu por meio de processo envolvendo 

uma série de etapas. Foram aproximadamente 84.195 arquitetos que atualizaram seus cadastros, 

68.000 dados biométricos coletados e até o momento 37.000 carteiras emitidas. Esta atividade, 
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em fase de entrega das carteiras com aproximadamente 1.000 retornos por não ter encontrado 

os arquitetos e urbanistas nos respectivos endereços. Em análise para diagnosticar as razões e 

atribuir responsabilidades que orientem as providências a tomar. 

Estabelecido critério para distribuição das 13 estações móveis de coleta de dados biométricos, 

sendo já confirmadas 09 pelos presidentes, o CAU/BR permanecerá com 3 ou 4 estações para 

suprir demandas esporádicas. 

V. Call Center 

Implantado em janeiro de 2012, no exercício registrou um total de 185.000 demandas em todo 

país, das quais 150.000 foram atendidas em 20 segundos. Esses números demonstram que a 

eficiência no atendimento evoluiu de 45% em janeiro/2012 para 93% em dezembro/2012.  

Os assuntos mais demandados foram: Registro Profissional, Senha, Preenchimento, Registro de 

Empresa, Anuidade e RRT.  

Ao final de 2012, os postos de atendimento apresentavam-se num total de 14 postos. 

VI. Tecnologia da Informação 

• Contratação de Data Center definitivo que contempla além de uma melhor estrutura para as 

aplicações, um serviço de e-mail profissional de alta capacidade/disponibilidade e serviço GED 

– Gestão Eletrônica de Documentos, preparado para certificação digital. 

• Implantação de infraestrutura de Data Center (e-mail, website, sistema corporativo, sistema 

de geoprocessamento, mala direta, fórum e ouvidoria) para o CAU/BR e CAU/UF.  

• Aquisição e configuração de 39 notebooks e 40 desktops. 

• Implantação de toda a infraestrutura de redes de computadores do CAU/BR. 

• Aquisição de domínio padrão “gov.br” para o CAU/BR e os CAU/UF. 

 

 3.11  GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

A Gerência Administrativa contempla ações inerentes ao funcionamento da estrutura do Conselho, 

conforme orientações estabelecidas pelo Presidente do CAU/BR. Dentre as quais se encontram: 

• Recursos Humanos 

• Compras, Contratos e Licitações. 

• Patrimônio, Almoxarifado e Serviços Gerais. 
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Atualmente o CAU/BR conta com um quadro de pessoal composto por 53 funcionários sendo 18 de livre 

provimento e 35 colaboradores contratados por prazo determinado, dos quais 16 de nível superior, 14 de nível 

médio e 5 da força tarefa. 

Frente às necessidades de trabalho, esse quadro foi acrescido de 06 estagiários.  

As contratações temporárias foram realizadas por intermédio de uma empresa especializada em 

recrutamento e seleção, contratada pelo CAU/BR mediante processo licitatório, visando ao princípio 

transparência da gestão administrativa e financeira da autarquia.  

As iniciativas estratégicas propostas pela gerência estão contempladas em 04 projetos e 02 atividades. O 

orçamento destinado à realização dessas iniciativas estratégicas, exercício de 2012, totaliza R$ 1.323.719,09. A 

composição apresenta-se no Anexo II. 

As realizações no exercício totalizaram R$ 1.128.822,31, que correspondem a 85% do total previsto 

(Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa linha de 

atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

 

Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Recursos Humanos 

• Descrição das atribuições dos cargos do CAU/BR, bem como dos perfis, formação e 

competências exigidas; 

• Organização dos arquivos de Recursos Humanos e implementação de novos formulários para 

controle de frequência e definição de política do banco de horas; 

• Pesquisa e avaliação das necessidades de operação do CAU/BR, nas diversas áreas. 

II. Compras, Contratos e Licitações 

• Treinamento de empregados nas modalidades de licitações, em especial a de pregão; 

• Definição de fluxos e formulários para tramitação da documentação do CAU/BR; 

• Elaboração de processos licitatórios para aquisição de materiais de escritórios, informática, 

consumo, copa e papelaria; 

• Elaboração do controle de contratos e cronograma de licitações para compras e serviços; 

• Treinamento de empregados pela Implanta, no sistema Siscont.net, para utilização dos 

módulos de Compras, Contratos e Licitações; 

• Contratação por meio de licitações dos serviços de Telefonia Móvel; Passagens Aéreas; 

Intermediação de Estágios; Recrutamento e Seleção; Auditoria; Veículo de Representação; 

Táxi; serviço de copa e limpeza; aquisição de ponto eletrônico, crachá funcional e desktops; 
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•  Organização e controle dos contratos de locação de móveis e imóveis do CAU/BR. 

III. Patrimônio, Almoxarifado e Serviços Gerais 

• Revisão e readequação da estrutura física do CAU/BR; 

• Criação, implantação e organização dos controles de estoque; 

• Aquisição, por licitação, das placas de patrimônio e leitora de código de barras; 

• Elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva das instalações do CAU/BR; 

• Treinamento para utilização do módulo de Patrimônio do sistema Siscont.net, pela Implanta; 

• Estudo, apoio e coordenação da contratação dos serviços de copa e limpeza; serviços de táxi e 

correios. 

 

3.12  GERÊNCIA FINANCEIRA  

 

A Gerência Financeira tem por finalidade analisar, planejar e controlar os recursos financeiros do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/BR, conforme orientações estabelecidas pela Gerência Geral do 

CAU/BR. 

As iniciativas estratégicas propostas pela gerência estão contempladas em 03 projetos e 03 atividades. 

Tendo em vista essas finalidades, na Gerência Financeira, estão contempladas as seguintes áreas: 

• Gerência Financeira 

• Orçamento 

• Contas a Pagar e Tesouraria 

• Contabilidade 

  

O orçamento destinado à realização das ações pela Unidade, exercício de 2012, totaliza R$ 2.606.244,09. 

A composição apresenta-se no Anexo II.  

As realizações no exercício totalizaram R$ 2.565.943,43, que correspondem a 98% de execução do total 

previsto (Anexo II). Esse resultado demonstra que os recursos previstos para a implementação das ações, nessa 

linha de atuação, foram aplicados de forma compatível com as metas propostas/realizadas. 

Cabe mencionar que nesse resultado estão incorporadas as ações voltadas ao funcionamento da 

entidade, realizadas no período de janeiro a abril, e que não contemplavam identificação de centro de custos no 

sistema orçamentário/contábil Siscont.net.  

Essa identificação passou a ocorrer a partir do mês de maio, em conformidade com o estabelecido no 

Plano de Ação/Implantação do CAU/BR, na forma aprovada pelo Plenário. 
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Das principais realizações e resultados alcançados, salienta-se: 

I. Gerência Financeira 

• Realização dos controles de repasses dos CREA e da liberação de recursos aos CAU/UF, 

referente à arrecadação de 2011. 

• Acompanhamento e liberação de recursos financeiros referentes à arrecadação de 2012, aos 

CAU/UF. 

• Apoio na elaboração do Plano de Ação e Reprogramação Orçamentária de 2012. 

• Apoio na elaboração do Plano de Ação e Proposta Orçamentária de 2013. 

• Elaboração e execução da programação financeira do CAU/BR. 

• Orientação aos CAU/UF sobre: (i) emissão de relatórios financeiros do SICCAU; (ii) 

conciliações bancárias entre os valores registrados no SICCAU com os extratos bancários e 

convênio de cobrança com Banco do Brasil, sobre a partição das receitas e despesas bancárias 

na origem. 

• Supervisão sobre as atividades das áreas vinculadas. 

II. Orçamento 

• Participação, no mês de abril, de treinamento na Implanta, na ferramenta Siscont.net, sobre 

orçamento e contabilidade. 

• Participação na orientação às unidades do CAU/BR, Comissões e Colegiado sobre a 

elaboração do Plano de Ação e Reprogramação Orçamentária de 2012. 

• Participação em reuniões com a Implanta visando à adequação do Siscont.net para suportar a 

elaboração da proposta e execução orçamentária para 2013, por centro de custos.  

• Realização de 03 encontros regionais em parceria com a Comissão de Finanças, Assessoria de 

Planejamento e Assessoria Contábil do CAU/BR, com técnicos das áreas de planejamento, 

orçamento e contabilidade dos CAU/UF, em Manaus, Recife e Curitiba para orientação dos 

procedimentos sobre Planejamento, Orçamento e Procedimentos Contábeis. 

• Realização de 03 encontros regionais em parceria com a Comissão de Finanças, Assessoria de 

Planejamento e Assessoria Contábil do CAU/BR, com técnicos das áreas de planejamento e 

orçamento dos CAU/UF, em Florianópolis, Fortaleza e São Luiz para disseminação das 

Diretrizes Estratégicas para 2013, orientação para elaboração e operacionalizados no 

Siscont.Net dos Planos de Ação e Proposta Orçamentária 2013 por centro de custos. 

• Elaboração de relatórios gerenciais de execução orçamentária. 
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• Participação em reuniões com a Implanta visando a adequação do Sicont.net para extração de 

informações financeiras por meio de cubos analíticos, para composição de relatório 

gerenciais.  

• Participação na elaboração da proposta de resolução do CAU sobre Procedimentos 

Orçamentários e Contábeis. 

III. Contas a Pagar/ Tesouraria 

• Implantação e implementação do suprimento de fundos; controle de contas a pagar. 

• Implementação de procedimentos de processamento de pagamentos e lançamentos 

contábeis no Siscont.net. 

• Apoio na classificação das despesas por centro de custos. 

IV. Contabilidade 

• Realização de lançamentos contábeis e emissão de balancetes mensais. 

• Reunião com a Implanta para adequação do Siscont.net com vista à elaboração do orçamento 

por centro de custos. 

• Orientação ao Sistema CAU sobre procedimentos orçamentários, contábeis e financeiros; 

contratação de contadores do Sistema CAU; e procedimentos licitatórios. 

• Orientação prática sobre a operacionalidade do Siscont.net realizada nas reuniões regionais 

para os contadores do Sistema CAU. 

• Assessoramento à Comissão de Finanças sobre procedimentos contábeis e acesso aos 

relatórios do Siscont.net. 

• Realização de treinamento à Comissão de Finanças sobre a ferramenta Siscont.net. 

 

 

4.  INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

5.1 REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  

 

Pelos meios de comunicação criados pelo CAU/BR para disseminar as ações e práticas que 

evidenciam os esforços da entidade, no que concerne às ações em prol do desenvolvimento e fortalecimento da 

profissão e da arquitetura e urbanismo; à gestão da informação, e a divulgação da imagem da instituição junto ao 
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público-alvo e à sociedade em geral, mencionamos alguns eventos que contaram com a representação 

institucional do Conselho, como segue4: 

 

I. 59º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 
 
(26 de maio de 2012) 

Foram pautas de destaque no 59° Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social a 

compreensão atual e a projeção futura da habitação, com foco no desenvolvimento urbano com 

igualdade social.  

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) contribuiu com a moderação dos 

debates e com a divulgação do evento junto aos arquitetos e urbanistas brasileiros.  

No que concerne à inclusão social, os diálogos e a troca de 

experiências sobre o fortalecimento da habitação popular e a 

integração das políticas setoriais urbanas nortearam a avaliação 

dos programas sociais como o Minha Casa, Minha Vida. Nesse 

contexto, foram premiados os vencedores do prêmio Selo de 

Mérito 2012, o qual estimula e divulga projetos relevantes de estados e municípios no que se 

refere à habitação de interesse social. 

II. Homenagem a Ruy Ohtake 

 (11 de junho de 2012) 

Reconhecido internacionalmente, Ohtake é autor de obras arquitetônicas para além das 

fronteiras brasileiras e dos limites do concreto 

armado. Versatilidade, reinvenção e ousadia 

caracterizam seu trabalho. Ele é responsável por mais 

de 300 obras, entre elas a Embaixada Brasileira em 

Tóquio, no Japão; os Jardins e o Museu Aberto da 

Organização dos Estados Americanos – OEA, nos 

EUA; o Aquário Pantanal, em Campo Grande, no 

Mato Grosso do Sul.  

                                                           
4
 Fonte: Assessoria de Comunicação 

Foto: Renato de Sousa / Câmara Municipal de São Paulo 
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 O pioneirismo de Ohtake está, sobretudo, no envolvimento com projetos de inclusão social. Os 

redondinhos de Heliópolis, maior comunidade de São Paulo, com 120 mil habitantes, é de autoria 

do arquiteto. Essa é uma habitação de interesse social e faz parte do programa Minha Casa, 

Minha Vida. Na opinião de Ohtake, a arquitetura e urbanismo podem contribuir para uma cidade 

mais igualitária: ‘‘Acreditar em uma comunidade como Heliópolis é acreditar no Brasil’’, ressaltou 

o arquiteto. 

III. CAU/BR assina Pacto do Desenvolvimento Sustentável 

(12 de junho de 2012) 

A assinatura da Carta de Adesão ao Pacto do 

Desenvolvimento Sustentável foi firmada 

durante o evento Brasil Sustentável – O 

Caminho para Todos, idealizado para ampliar 

e amplificar o debate sobre a sustentabilidade 

que antecede a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – 

Rio+20.  

A Carta precede a assinatura de acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio 

Ambiente, por meio da Secretaria de Articulação Institucional de Cidadania Ambiental – SAIC. Este 

terá por objeto a colaboração e cooperação entre as partes, para desenvolver ações comuns 

envolvendo conjunto de atividades relativas à arquitetura e urbanismo, consultorias técnicas para 

implementação de políticas públicas, inclusive de temática de construções sustentáveis e 

urbanísticas, capacitação de mão-de-obra na especialidade técnica da área, fiscalização, 

elaboração de concursos diversos, manuais técnicos e cartilhas e elaboração e encaminhamento 

de estudos e elementos técnicos. 

IV. CAU/BR no Rio+20 

 (12 de junho de 2012) 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

a Rio+20, ocorreu no período de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade 

do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro evento internacional que o 

Foto: Paulo de Araújo/MMA 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) participou com a presença do 

presidente Haroldo Pinheiro, no dia 18. 

No dia 18 também participou da Cidade Sustentável – Expressão do Século XXI, ciclo de 

conferências e mesas-redondas sobre temas urbanos e metropolitanos, a convite do Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB). Os eventos foram uma oportunidade do CAU/BR dialogar com a 

sociedade civil organizada, com o objetivo de participar do enfretamento ao desperdício e à 

degradação ambiental. No âmbito da arquitetura e urbanismo, a dimensão ambiental deve ser 

incorporada às políticas setoriais urbanas de habitação, abastecimento, saneamento, ordenação 

do espaço urbano, entre outras. 

V. Lançamento da Frente Parlamentar 

(19 de junho de 2012) 

 Apesar de o lançamento oficial ter ocorrido no dia 19 de junho, a 

Frente Parlamentar Mista do Fortalecimento da Gestão Pública, 

cujo objetivo é formular propostas para melhorar a eficiência da 

administração pública federal, já estava em atividade desde 11 

de abril. Os trabalhos foram divididos em coordenações 

temáticas e representações estaduais.   

Os temas abordados foram: reforma de Estado; profissionalização e meritocracia; educação; 

segurança; obras e transportes; inovação e tecnologia, assuntos federativos e saúde. O grupo é 

presidido pelo deputado Luiz Pitiman (PMDB-DF).  

VI.  “CAU Conversa com” 

(05 de junho de 2012) 

O “CAU conversa com” é mais que um espaço de diálogo com profissionais de arquitetura e 

urbanismo que se destacam em sua área de atuação. É também um canal democrático que 

estimula, progressivamente, a aproximação do CAU com os arquitetos e urbanistas brasileiros. 

São contribuições estratégicas que representam um marco para o ensino e o exercício da 

arquitetura e urbanismo no Brasil contemporâneo.  
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 O evento acontece uma vez por mês, durante a Plenária do CAU/BR. O convite é feito pelo 

presidente Haroldo Pinheiro e pelos conselheiros federais, para pessoas emblemáticas, que tem 

inspirado a formação de arquitetos de várias gerações, e participaram do debate para a 

implementação do CAU. Até o momento já participaram: João Filgueiras (Lelé), Ruy Ohtake, Rosa 

Kliass, Zezéu Ribeiro; Sérgio Magalhães; Carlos Bratke; Sérgio Parada; Nestor Goulart Reis.  

VII. Seminário debate Ética em Arquitetura e Urbanismo 

(27 de agosto de 2012) 

Nos dias 22 e 23 de agosto ocorreu o 3º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR no Hotel 

Bristol Flex Centro Cívico, em Curitiba/PR. O objetivo do 

evento foi discutir o anteprojeto de resolução para instrução 

e julgamento de processos éticos. Participaram do debate o 

presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, o presidente do 

CAU/PR, Jeferson Navolar, o advogado da OAB/PR Paulo 

Afonso Ribeiro, conselheiros federais e representantes do Conselho dos estados de DF, ES, GO, 

MG, PB, PE, PI, PR, RJ, SC, SE e SP.  

 O conselheiro coordenador da Comissão de Ética do CAU/BR, Napoleão Ferreira, afirmou que a 

intenção é criar um código de ética para a profissão em 2013.  

VIII. Funcionamento digno para os CAU/UF  

(11 de outubro de 2012) 

A 1ª Reunião do grupo gestor do Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo 

Estaduais – CAU/UF ocorreu no dia 02 de outubro, no San Marco Hotel, em Brasília. O objetivo do 

grupo é realizar estudo sobre o fundo de recurso financeiro criado com o objetivo de equilibrar as 

receitas e despesas dos Conselhos estaduais cuja arrecadação seja insuficiente para a 

implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas, 

como prevê a Resolução nº 27 do CAU/BR. 

A ideia central do Fundo de Apoio, que está sendo chamado de “CAU Básico”, é a de que os 

conselhos estaduais que acumulam maior renda, devido ao grande número de arquitetos e 
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urbanistas, auxiliem a equilibrar os orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a 

receita que arrecadam. “Com esse fundo, damos a oportunidade do profissional ser tão bem 

atendido no Acre quanto em Santa Catarina, por exemplo”, afirmou o coordenador da Comissão 

de Planejamento e Finanças, o conselheiro Roberto Simon. 

O presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, frisou que o Fundo não deve ser visto como uma 

forma de assistencialismo. O vice-presidente do Conselho da Bahia, Guivaldo Baptista, concorda: 

“...... de fato é um espírito de colaboração para que o Conselho esteja presente em todo o nosso 

país, que tem uma dimensão continental”. 

IX. Seminários Regionais do CAU/BR 

(18 de outubro de 2012) 

Com o intuito de debater pautas e esclarecer dúvidas 

junto aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados – CAU/UF, as Comissões do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 

promoveram seminários regionais durante os meses 

de outubro e novembro. 

José Roberto Geraldine Júnior, coordenador da 

Comissão de Ensino e Formação, afirma que os tópicos tratados são cruciais para a capacitação 

dos membros das Comissões. Os seminários tiveram como objetivo apresentar a legislação do 

sistema educacional brasileiro, no que diz respeito à área de Arquitetura e Urbanismo. Também 

foi discutido os atuais sistemas de acreditação no mundo, dando destaque para o sistema ARCU-

SUL, além de outras pautas apresentadas, como o registro de profissionais diplomados no exterior 

e seus procedimentos de registro nos CAU/UF e a apresentação da situação atual e sistemática de 

cadastramento nos cursos de Arquitetura e Urbanismo.  

X. Abertura do Congresso Pan-americano de Arquitetos 

(27 de novembro de 2012) 

Dos dias 27 a 30 de novembro Maceió/AL ocorreu o maior congresso de arquitetos e urbanistas 

das Américas: o XXIV Congresso Pan-Americano de Arquitetos. O evento, que teve como tema 

“Viver o território, imaginar a América”, é uma realização da Federação Pan-Americana de 
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Arquitetos – FPAA e do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB e conta com o patrocínio do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

 A solenidade de abertura contou com a presença 

de arquitetos e urbanistas de todo o Brasil e de 42 

países das Américas, que lotaram o Teatro Gustavo 

Leite, no Centro de Convenções e Exposições Ruth 

Cardoso, em Jaraguá. 

Em seguida foram entregues nove prêmios 

a personalidades importantes da área de 

Arquitetura e Urbanismo dos países participantes 

do evento, homenageados com placas comemorativas oferecidas pela FAPA. O destaque foi para 

a Medalha de Ouro concedida ao arquiteto e urbanista João Filgueiras Lima – Lelé, longamente 

saudado pelo público presente. 

 Lelé, que contribuiu efetiva e pioneiramente para a criação do CAU, abriu a primeira conferência 

do Congresso, apresentando o projeto do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, bem como 

outras produções do arquiteto e urbanista.  

XI. Seminário Internacional possibilitará ao CAU criar novos paradigmas de inovação  

(05 de dezembro de 2012) 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil – CAU/BR realizou o seminário 

internacional “O Estado da Arte de Conselhos 

profissionais de Arquitetura e Urbanismo no 

Mundo – experiência e desafio”. O evento 

ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, no 

Memorial JK, em Brasília/DF. 

O Evento dirigido para presidentes, 

conselheiros federais e conselheiros estaduais do CAU, teve como objetivo difundir as 

experiências de tradicionais conselhos profissionais de arquitetos e urbanistas de diversos países 
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do mundo, como referência para a construção do Conselho brasileiro. Participaram: Chile, 

Espanha, Estados Unidos, França, México, Portugal e Reino Unido. 

 

XII. CAU/BR realiza Sessão Solene no Plenário da Câmara dos Deputados  

(20 de dezembro de 2012) 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil – CAU/BR realizou em 17 de dezembro 

no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara 

dos Deputados, em Brasília, sessão solene em 

comemoração ao Dia do Arquiteto e 

Urbanista e ao primeiro aniversário do CAU. 

A solenidade foi iniciativa do deputado Paulo 

Magalhães e contou com a presença de 

diversos convidados e profissionais representantes da Arquitetura e Urbanismo.  

 

 

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

A programação orçamentária do CAU/BR para o exercício 2012, na forma da 2ª Reprogramação 

Orçamentária aprovada pelo Plenário, foi elaborada observando as metas estabelecidas pelas Comissões, 

Colegiado e Unidades Operacionais do CAU/BR. Visa demonstrar, de forma estruturada, as ações do Conselho 

com foco no desenvolvimento e fortalecimento da arquitetura e urbanismo, em observância à Lei 12.378 de 2010, 

bem como a implantação e estruturação da entidade.  

Ao longo do exercício, frente às realizações e resultados dos projetos/atividades, adequações aos 

recursos previstos foram necessárias, suplementando ou reduzindo os valores inicialmente destinados, como 

forma de garantir a plena execução da programação do CAU/BR e o alcance dos resultados estabelecidos.  

 

Dessa forma, para o desenvolvimento das metas contempladas no Plano de Ação e do Plano de 

Implantação, na forma da 2ª Reprogramação aprovada pelo Plenário, em dezembro de 2012, os recursos 
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envolvidos foram da ordem de R$ 36 milhões, sendo 60% destinados ao Plano de Implantação – R$ 21,68 milhões 

e 40% ao Plano de Ação – R$ 14,32 milhões. 

 

I. Os recursos destinados ao custeio do Plano de Implantação, no montante de R$ 21,68 milhões, 

decorrem dos recebimentos dos CREA e do CONFEA, em 2011, destinados a essa finalidade na 

forma estabelecida na Lei 12.378 de 2010.  

II. Os recursos destinados ao custeio do Plano de Ação do CAU/BR, no montante de R$ 14,32 milhões, 

compreendem os recursos da cota parte de 20% da arrecadação de anuidades e RRT dos 

profissionais de arquitetura e urbanismo e as receitas de aplicações financeiras. 

 

Das receitas previstas para o exercício, a realização comportou-se em patamares superiores às previstas em 3 

pontos percentuais, ou seja, da previsão de R$  36,0 milhões foram efetivadas R$ 37,07 milhões. Desses recursos 

37% (R$ 14,02 milhões) advieram das receitas de arrecadação; 5,2% (R$ 1,91 milhão) de aplicações financeiras; e 

57,0% (R$ 21,14 milhões) de transferências dos Crea e Confea.  

No tocante às aplicações, a realização comportou-se em 84% do previsto, ou seja, da previsão de R$ 36,0 

milhões foram efetivados, na execução dos diversos projetos e atividades, recursos no montante de R$ 30,1 

milhões.  

Frente a esses resultados, verifica-se um saldo orçamentário positivo de R$ 6,97 milhões, ou 18,8% do total 

das receitas auferidas. A demonstração apresenta-se nos Quadros 2, 2.1 e 2.2, a seguir. 

 
 

Quadro 02: Demonstrativo Geral de Fontes e Usos  

  

Orçamento 
Total  Realizado                               

(R$) 
% Realizado % Participação 

FONTES 36.000.579,55    37.070.012,51  103,0 100,0 

Receitas de Arrecadação 12.426.410,74    14.015.613,92  112,8 37,8 

Receitas Financeiras    1.891.103,00      1.915.396,14  101,3 5,2 

Receitas de 2011 21.683.065,81    21.139.002,45  97,5 57,0 

USOS 36.000.579,55    30.098.366,71  83,6 100,0 

Projetos (41) 26.715.837,39    21.654.184,59  81,1 71,9 

Atividades (33)   9.284.742,16      8.444.182,12  90,9 28,1 
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Quadro 2.1: Demonstrativo de Fontes e Usos (Plano de Ação) 

  

Orçamento 
Total  Realizado                               

(R$) 
% Realizado % Participação 

FONTES  14.317.513,74  15.931.010,06  111,3 100,0 

Receitas de Arrecadação  12.426.410,74  14.015.613,92  112,8 88,0 

Receitas Financeiras      1.891.103,00    1.915.396,14  101,3 12,0 

USOS  14.317.513,74  12.933.460,25  90,3 100,0 

Projetos (19)     5.032.771,58    4.489.278,13  89,2 34,7 

Atividades (33)     9.284.742,16    8.444.182,12  90,9 65,3 
 

 

 

Quadro 2.2: Demonstrativo de Fontes e Usos (Plano de Implantação) 

  

Orçamento 
Total  

Realizado                               
(R$) 

% Realizado % Participação 

FONTES  21.683.065,81  21.139.002,45  97,5 100,0 

Receitas 2011  21.683.065,81  21.139.002,45  97,5 100,0 

USOS  21.683.065,81  17.164.906,46  79,2 100,0 

Projetos (22)  21.683.065,81  17.164.906,46  79,2 100,0 

 
 

5.1  Proposta e Execução Orçamentária 

 
5.1.1 Das Fontes 

 

Do montante de recursos estimados para 2012, R$ 36,0 milhões, 60%, ou R% R$ 21,68 milhões, estão 

direcionados a projetos e atividades contemplados no Plano de Implantação e 40%, ou R$ 14,32 milhões, aos do 

Plano de Ação.  
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No exercício, o ingresso de recursos no CAU/BR totalizou em R$ 37,07 milhões, corresponde a 3 pontos 

percentuais acima do previsto. Esse resultado decorre, primordialmente, dos recursos oriundos dos Crea e 

Confea, direcionados ao Plano de Implantação (R$ 21,68 milhões) e das receitas de arrecadação que se 

comportaram em, aproximadamente, 13 pontos percentuais acima do previsto (previsto R$ 12,43 milhões e 

realizado R$ 14,01 milhões). 

No tocante ao Plano de Ação, das receitas previstas – R$ 14,3 milhões, a realização foi de R$ 15,93 

milhões, o que reflete 11 pontos percentuais acima do previsto. As receitas de arrecadação superaram as 

previsões em cerca de 13 pontos percentuais, enquanto as receitas financeiras se comportaram praticamente nas 

metas previstas, ou seja apenas 1,3 pontos percentuais acima do previsto, como demonstrado no Quadro 03 e no 

Gráfico 01. O detalhamento encontra-se na forma do Anexo I. 

O comportamento das receitas direcionadas ao Plano de Implantação, a execução comportou-se em 2,5 

pontos percentuais inferiores às previsões iniciais (previsto R$ 21,68 milhões e realizado R$ 21,14 milhões), como 

demonstrado no Quadro 03 e no Gráfico 01. O detalhamento encontra-se na forma do Anexo I. 

 

 

Quadro 03: Previsão e Execução das Fontes de Recursos dos Planos de Ação e Implantação 

  Especificação 
Valores Previstos 

(R$) 
Valores Realizados 

(R$) 
% de 

Realização 

% de 
Participação 

Plano  de        
Ação 

Receitas de 
arrecadação (20% do 
total previsto com 
anuidades e RRT – R$ 
62,1 milhões) 

12.426.410,74 14.015.613,92 112,8 37,8 

Aplicações financeiras 1.891.103,00 1.915.396,14 101,3 5,2 

Soma Plano de Ação 14.317.513,74 15.931.010,06 111,3 43,0 

Plano  de 
Implantação 

Arrecadação dos CREA 
e CONFEA  

21.683.065,81 21.139.002,45 97,5 
 

57,0 
 

Totais 36.000.579,55 37.070.012,51 103,0 100,0 
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Gráfico 01: Previsão e Execução das Fontes dos Planos de Ação e Implantação 

 

 

 

5.1.2 Dos Usos 
 

 

Do montante de despesas estimadas para 2012, no valor de R$ 36,0 milhões, 60% (R$ 21,68 milhões) 

estão direcionados a projetos e atividades contemplados no Plano de Implantação, e 41% (R$ 14,32 milhões) aos 

do Plano de Ação.  

As realizações totais comportaram-se em 83,6% do previsto, sendo que as do Plano de Implantação 

situaram-se em 79,2% do previsto, enquanto que os índices de realização do Plano de Ação foram de 90,3% do 

previsto, como demonstrado no Quadro 04 e nos Gráficos 02 e 03. O detalhamento apresenta-se na forma dos 

Anexos II, II.I e II.II. Esses resultados demonstram que as realizações estão compatíveis com as metas previstas. A 

exceção fica por conta do projeto “Sistema de Fiscalização por Rádio Frequência” que devido a maiores definições 

sobre como deverá ser o sistema de fiscalização que o CAU adotará, ficou com sua realização adiada para 2013. 
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Em decorrência desse fato, se apresenta a execução das Comissões Permanentes em 18,3 pontos percentuais do 

previsto.  

Quadro 04: Previsão e Execução dos Usos dos Planos de Ação e Implantação 

  
Comissão/ Unidade 
Operacional 

Valores Previstos               
(R$) 

Valores Realizados  
(R$) 

%  de 
Realização 

% de 
Participação 

Plano de 
Implantação 

Comissões Permanentes 3.904.974,00 714.770,98 18,3 2,4 

Presidência 5.028.104,67 3.803.983,83 75,7 12,6 

Diretoria Geral 12.749.987,14 12.646.151,65 99,2 42,0 

Soma Plano de 
Implantação 

21.683.065,81 17.164.906,46 79,2 57,0 

Plano de 
Ação 

C. Permanentes 2.533.176,19 2.207.242,51 87,1 7,3 

C. Especiais 511.659,26 399.995,50 78,2 1,3 

Colegiado 232.643,92 231.969,44 99,7 0,8 

Presidência 5.717.851,01 5.217.577,60 91,3 17,3 

Diretoria Geral 5.322.183,36 4.876.675,20 91,6 16,2 

Soma Plano de Ação 14.317.513,74 12.933.460,25 90,33 42,97 

Totais 36.000.579,55 30.098.366,71 83,6 100,0 

 

 

   Gráfico 02: Previsão e Execução dos Usos dos Planos de Implantação 
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Gráfico 03: Previsão e Execução dos Usos dos Planos de Ação 

 

 
Sobre o orçamento previsto para o ano de 2012, no montante de R$ 36,0 milhões, as Comissões, o 

Colegiado e as Unidades Operacionais responderam pela execução de R$ 30,1 milhões, que corresponde a cerca 

de 84% da previsão orçamentária total. Dessa realização, as Comissões Permanentes respondem por 9,7%, as 

Especiais por 1,3%, o CEAU por 0,8%, a Presidência por 30% e a Gerência Geral por 58,2%, conforme demonstrado 

nos Quadros 05 e no Gráfico 04, a seguir. O detalhamento apresenta-se no Anexo II 

 

 

Quadro 05: Previsão e Execução por Comissão, Colegiado e Unidades Organizacionais 

Comissão/ Unidade Operacional 
Valores Previstos 

(R$)  
Valores Realizados 

(R$)  
% de 

Realização 
% de 

Participação  

Comissões Permanentes 6.438.150,19 2.922.013,49 45,4 9,7 

Comissão Especial 511.659,26 399.995,50 78,2 1,3 

CEAU 232.643,92 231.969,44 99,7 0,8 

Presidência 10.745.955,68 9.021.561,43 84,0 30,0 

Gerência Geral 18.072.170,50 17.522.826,85 97,0 58,2 

Totais 36.000.579,55 30.098.366,71 83,61 100,00 
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Gráfico 04: Previsão e Execução por Comissão, Colegiado e Unidades Organizacionais.             

 

 

As informações constantes nesse gráfico permitem analisar o panorama geral do processo evolutivo da 

execução orçamentária por Comissão/ Unidade Organizacional, mediante a qual se pode concluir:  

• Dos R$ 6.438.150,19 previstos pelas Comissões Permanentes, foi executado o montante de R$ 

2.922.013,49, que corresponde a 45,4% do previsto. Esse resultado decorre, primordialmente, dos 

projetos Acreditação de Cursos, Elaboração de Manifestações Técnicas, Sistema de Fiscalização 

por Rádio Frequência haverem tido grande parte de suas ações transferidas para a programação 

de 2013; 

• Dos R$ 511.659,26 previstos pelas Comissões Especiais, foi executado o valor de R$ 399.995,50, 

ou seja, 78% do previsto; 

• O Colegiado Permanente (CEAU) com metas orçamentárias no valor de R$ 232.643,92 para a 

realização de suas ações, executou o montante de R$ 231.969,44, que corresponde à quase 

totalidade (99,7%) de sua previsão;  

• Dos R$ 28.818.126,18, total previsto para as Unidades Organizacionais, a Presidência que 

contempla 37,3% desse valor, executou R$ 30%, ou seja, 84% de seu orçamento. Já a Diretoria 
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Comissões/ Unidade Operacional

(Orça: R$ 36 milhões/ Exec.: R$ 30 milhões)

Orçado

Executado

% Executado
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Geral que contempla 62,7% do orçamento total das Unidades Organizacionais, executou o 

montante de R$ 17.522.826,85, que corresponde a 97% do previsto.  

As justificativas dessas realizações estão explicitadas no corpo deste Relatório nos capítulos 2 e 3 

inerentes à descrição das metas e resultados alcançados: Atividades por Linhas de Atuação; e Excelência na 

Gestão. 

Para melhor demonstrar a execução orçamentária dos usos, nos Quadros 06, 07 e 08 estão detalhadas as 

realizações por Comissão, Colegiado e Unidades Organizacionais: 

Quadro 06: Aplicação por Comissões Permanentes. 

Comissão Permanente Orçamento 
Execução 

Orçamentária 
% de 

Execução 
Saldo a 

Executar 
% de 

Participação 

Ensino e Formação        642.073,00        426.786,45  66,5%    215.286,55  14,6% 

Ética e Disciplina       463.741,23        441.263,84  95,2%      22.477,39  15,1% 

Exercício Profissional       429.372,65         421.382,67  98,1%         7.989,98  14,4% 

Planejamento e Finanças     4.392.501,22      1.122.539,06  25,6% 3.269.962,16  38,4% 

Organização e Administração        332.382,06         331.961,44  99,9%             420,62  11,4% 

Reuniões Comissões Permanentes 
Jan. e Fev./12 

       178.080,03         178.080,03  100,0%                       -   6,1% 

Totais     6.438.150,19      2.922.013,49  45,4% 3.516.136,70  100,0% 

 

Quadro 07: Aplicação por Comissões Especiais e Colegiado 

Comissão Especial Orçamento 
Execução 

Orçamentária 
% de 

Execução 
Saldo a 

Executar 
% de 

Participação 

Relações Internacionais        135.216,45         116.936,08  86,5%       18.280,37  29,2% 

Política Urbana e Ambiental        293.885,36         222.005,32  75,5%       71.880,04  55,5% 

Política Profissional          82.557,45           61.054,10  74,0%       21.503,35  15,3% 

Totais        511.659,26         399.995,50  78,2%     111.663,76  100,0% 

          

 
CEAU Orçamento 

Execução 
Orçamentária 

% 
Executado 

Saldo à 
Executar 

% de 
Participação 

Colegiado Permanente        232.643,92         231.969,44  99,7%             674,48  100,0% 

Totais        232.643,92         231.969,44  99,7%             674,48  100,0% 
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Quadro 08: Aplicação por Unidades Organizacionais  

Presidência Orçamento 
Execução 

Orçamentária 
% de 

Execução 
Saldo a 

Executar 
% de 

Participação 

Gabinete da Presidente     1.591.715,49      1.375.856,09  86,4%     215.859,40  14,9% 

Ouvidoria        226.394,80         165.006,14  72,9%       61.388,66  1,8% 

Assessoria Jurídica        948.286,87         861.704,96  90,9%       86.581,91  9,3% 

Assessoria de Planejamento     4.135.950,70      2.911.085,21  70,4% 1.224.865,49  31,4% 

Assessoria de Comunicação     2.921.597,10      2.828.820,11  97,1%       92.776,99  33,1% 

Auditoria        758.167,07         726.272,30  95,8%       31.894,77  7,8% 

Assessoria Parlamentar        163.843,65         152.816,62  93,3%       11.027,03  1,6% 

Totais 10.745.955,68      9.021.561,43  84,3% 1.724.394,25  100,0% 

 

Diretoria Geral Orçamento 
Execução 

Orçamentária 
% de 

Execução 
Saldo a 

Executar 
% de 

Participação 

Gabinete da Diretoria Geral        512.644,65         451.722,49  88,1%       60.922,16  2,6% 

Secretaria Geral     1.774.376,06      1.743.010,90  98,2%       31.365,16  9,9% 

Gerência Técnica  11.855.286,61   11.633.327,72  98,1%     221.958,89  66,4% 

Gerência Administrativa     1.323.719,09      1.128.822,31  85,3%     194.896,78  6,4% 

Gerência Financeira     2.606.244,09      2.565.943,43  98,5%       40.300,66  14,6% 

Totais  18.072.270,50   17.522.826,85  97,0%     549.443,65  100,0% 

 

O demonstrativo analítico das aplicações orçamentárias por projeto e atividade está demonstrado no 

Anexo II.  

As aplicações orçamentárias do CAU/BR em 2012, por natureza de despesas e imobilizado, apresentam-

se na forma do Quadro 09, a seguir. A abertura analítica dessas aplicações por Comissões, Colegiado e Unidades 

Organizacionais, encontra-se no Anexo III.  
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  Quadro 09: Aplicação por Elemento de Despesa  

Especificação 
Plano de 

Implantação 
(R$) 

Plano de 
Ação (R$) 

Total (R$) 
% de 

Participação 

1.    Pessoal       815.340,79    4.474.960,40      5.290.301,19  17,6% 

            Salários e Encargos       815.340,79    4.468.173,40      5.283.514,19  17,6% 

            Diárias                         -             6.787,00              6.787,00  0,0% 

2.    Material de Consumo         75.794,08            3.603,57            79.397,65  0,3% 

3.    Serviços de Terceiros 15.278.931,80    8.370.376,43    23.649.308,23  78,6% 

            Diárias       249.517,75    2.294.098,70      2.543.616,45  8,5% 

        Passagens       214.627,18    1.576.605,12      1.791.232,30  6,0% 

        Serviços Prestados 14.078.451,33    3.916.895,41    17.995.346,74  59,8% 

        Aluguéis e Encargos       311.794,23       417.408,89         729.203,12  2,4% 

        Outras Despesas       424.541,31       165.368,31         589.909,62  2,0% 

4.    Encargos Diversos       328.250,32         59.928,34         388.178,66  1,3% 

Soma  16.498.316,99  12.908.868,74    29.407.185,73  97,7% 

5.    Imobilizado       666.589,47         24.591,51         691.180,98  2,3% 

Totais  17.164.906,46  12.933.460,25    30.098.366,71  100,0% 
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• ANEXO I -  Previsão e Execução das Fontes dos Planos de Ação 

e Implantação. 

• ANEXO II -  Demonstrativo Analítico das Aplicações por Projeto 

e Atividade. 

• ANEXO III -  Demonstrativo Analítico das Aplicações por 

Elemento de Despesa. 
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PREVISÃO E EXECUÇÃO DAS FONTES DOS PLANOS DE AÇÃO E 

IMPLANTAÇÃO 
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                                                              Anexo I: Previsão e Execução das Fontes dos Planos de Ação e Implantação 

  
 Dotação 

Orçamentária  
Total Realizado              

janeiro a 
dezembro/12 

% de 
Realização 

Descrição  Ação / Implantação  

RECEITA REALIZADA 36.000.579,55 37.070.012,20 102,97 

Receita Corrente 36.000.579,55 37.070.012,20 102,97 

Cota Parte 12.426.410,74 14.015.613,92 112,79 

CAU/AC 18.282,47                      18.558,21  101,51 

CAU/AL 104.772,61 115.199,16 109,95 

CAU/AM 66.789,41 84.302,73 126,22 

CAU/AP 26.035,03 28.281,05 108,63 

CAU/BA 339.870,51 371.701,24 109,37 

CAU/CE 131.523,81 161.955,26 123,14 

CAU/DF 251.072,79 295.205,14 117,58 

CAU/ES 185.814,08 226.323,45 121,80 

CAU/GO 341.212,39 418.150,67 122,55 

CAU/MA 66.236,62 81.294,14 122,73 

CAU/MG 924.438,00 1.001.484,17 108,33 

CAU/MS 331.425,61 358.957,71 108,31 

CAU/MT 283.284,65 297.034,17 104,85 

CAU/PA 135.490,33 171.117,07 126,29 

CAU/PB 124.883,75 147.580,48 118,17 

CAU/PE 246.371,03 289.674,50 117,58 

CAU/PI 57.367,53 62.650,71 109,21 

CAU/PR 1.128.778,06 1.175.484,39 104,14 

CAU/RJ 1.203.063,82 1.364.342,94 113,41 

CAU/RN 179.463,80 190.902,60 106,37 

CAU/RO 41.937,17 48.999,57 116,84 

CAU/RR 10.632,20 11.176,93 105,12 

CAU/RS 1.493.382,45 1.734.219,79 116,13 

CAU/SC 661.220,22 764.207,07 115,58 

CAU/SE 75.279,55 77.131,19 102,46 

CAU/SP 3.896.860,23 4.421.393,87 113,46 

CAU/TO 100.922,62 98.285,71 97,39 

Remuneração de Depesas Bancárias 
e Aplicações Financeiras 

1.891.103,00 1.915.396,14 101,28 

CDB/RDB - Título de Renda Fixa 1.891.103,00 1.915.396,14 101,28 

Transferências Intragovernamentais 21.683.065,81 21.139.002,14 97,49 

Recursos 2011 – Crea e Confea 21.683.065,81 21.139.002,45 97,49 
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Anexo II – Demonstrativo Analítico Geral das Aplicações por Projeto e Atividade 

        2ª Reprogramação Orçamentária   

Comissão 
Permanente 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transp. 
Orçamento com 
Transposições 

 Total Exe. % 

Ensino e 
Formação  

07.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de Ensino 
e Formação  

305.549,00                     -         305.549,00      303.556,16  99% 

07.02 P 
PROJETO - Cadastramento das 
Instituições de Ensino e Registro de 
Arquitetura e Urbanismo 

    61.020,00                    -             61.020,00         53.493,33  88% 

07.03 P 
PROJETO - Acreditação de Cursos 
(Selo de Qualidadedo CAU) 

   48.680,00                    -            48.680,00          8.000,00  16% 

07.04 P PROJETO - Regulação Educacional   16.455,00                     -             16.455,00        16.047,66  98% 

07.05 P PROJETO - Seminários Regionais    45.765,00                     -           45.765,00       45.689,30  100% 

07.06 P 
PROJETO - Elaboração de 
Manifestações Técnicas 

164.604,00                     -         164.604,00                         -   0% 

Soma das Comissão de Ensino e Formação  642.073,00                      -         642.073,00      426.786,45  66% 

Ética e 
Disciplina 

08.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de Ética e 
Disciplina 

383.741,23    80.000,00         463.741,23   441.263,84  95% 

Soma das Comissão de Ética e Disciplina 383.741,23    80.000,00         463.741,23  441.263,84  95% 

Exercício 
Profissional 

09.01 P 
PROJETO- Processos Reguladores do 
Exercício da Profissão de Arquitetura 
e Urbanismo 

 429.372,65                     -          429.372,65     421.382,67  98% 

Soma das Comissão de Exercício Profissional 429.372,65                     -          429.372,65     421.382,67  98% 

Planejamento 
e Finanças 

10.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de 
Planejamento e Finanças 

319.263,62                     -          319.263,62    299.644,20  94% 

10.02 A 

ATIVIDADE - Desenvolver as 
Atividades da Comissão de 
Planejamento e Finanças junto aos 
CAU/UF 

   48.816,00                     -           48.816,00     15.019,44  31% 

10.03 P 
PROJETOS - Seminários Regionais de 
Capacitação e Orientação aos 
CAU/UF - Planejamento e Finanças 

 119.447,60                    -         119.447,60    93.104,44  78% 

10.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de Fiscalização por Rádio 
Freqüência 

 5.770.000,00  -2.438.476,00    3.331.524,00   641.644,00  19% 

10.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Apoio 
à Estrutura dos CAU/UF 

 173.450,00     400.000,00         573.450,00        73.126,98  13% 

Soma das Comissão de Planejamento e Finanças  6.430.977,22  -2.038.476,00   4.392.501,22   1.122.539,06  26% 

Orçanização e 
Administ. 

11.01 A 
ATIVIDADE -Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de 
Organização e Administração 

   332.382,06                       -          332.382,06     331.961,44  100% 

Soma das Comissão de Organização e Administração    332.382,06                       -          332.382,06  331.961,44  100% 



 

 
90/117 

 

 

Reuniões das 
Comissões 
Permanentes 

27.01 A 
ATIVIDADE - Valores já realizados 
Jan. e Fev./2012 

   178.080,03                        -          178.080,03      178.080,03  100% 

Soma das Reuniões das Comissões Permanentes (Jan. e Fev./2012)   178.080,03                      -          178.080,03  178.080,03  100% 

Subtotal das Comissões Permanentes  8.396.626,19  -1.958.476,00      6.438.150,19   2.922.013,49  45% 

 

        Reprogramação Orçamentária   

Comissão 
Especial 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Relações 
Internacionais 

12.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Relações Internacionais 

      98.604,45                        -          98.604,45        87.267,06  89% 

12.02 P 
PROJETO - Acordos Possíveis entre 
Natureza, Cultura e Sociedade 

      15.718,21                        -           15.718,21        14.294,55  91% 

12.03 P 
PROJETO - Iniciativa das Cartas da 
Paisagem Brasileira e Latino 
Americana em Discussão  

     15.388,06                        -          15.388,06       15.374,47  100% 

12.04 P 
PROJETO - Representações 
Internacionais no Brasil 

       5.505,73                        -            5.505,73                       -   0% 

Soma das Comissão de Relações Internacionais    135.216,45                -         135.216,45      116.936,08  86% 

Política Urbana 
e Ambiental 

13.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Política Urbana e Ambiental 

  143.407,75                        -         143.407,75        71.527,71  50% 

13.02 P 
PROJETO - Seminário Nacional sobre 
Política Urbana 

   150.477,61                        -        150.477,61      150.477,61  100% 

Soma das Comissão de Política Urbana e Ambiental    293.885,36                       -         293.885,36     222.005,32  76% 

Política 
Profissional 

14.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Política Profissional 

      82.557,45                        -          82.557,45     61.054,10  74% 

Soma das Comissão de Política Profissional       82.557,45                         -           82.557,45        61.054,10  74% 

Subtotal das Comissões Especiais    511.659,26                         -        511.659,26     399.995,50  78% 

 

 

        Reprogramação Orçamentária   

CEAU C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Colegiado 
Permanente 

15.01 A 

ATIVIDADE -Manter e Desenvolver 
as Atividades do CEAU - Colegiado 
das Entidades de Arquitetura e 
Urbanismo  

   232.643,92                       -        232.643,92   231.969,44  100% 

Subtotal do CEAU   232.643,92                       -           232.643,92  231.969,44  100% 
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        Reprogramação Orçamentária   

Unidade 
Organiz. 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Gabinete da 
Presidência 

16.01 A 
ATIVIDADE - Representação 
Institucional do CAU 

   152.550,00           39.000,00        191.550,00  188.757,96  99% 

16.02 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades do Gabinete da 
Presidência  

     89.542,60                          -            89.542,60    87.404,22  98% 

16.03 P 
PROJETO -Seminário Internacional 
do Conselho dos Profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo 

   554.463,41                          -        554.463,41  553.309,80  100% 

16.04 P PROJETO - Patrocínio do  CAU/BR     697.839,48                          -         697.839,48   492.303,10  71% 

16.05 P 
PROJETO - Representação 
Institucional do CAU em Eventos 
Internacionais 

     58.320,00                          -           58.320,00   54.081,01  93% 

Soma do Gabinete da Presidência 1.552.715,49           39.000,00     1.591.715,49  1.375.856,09  86% 

Ouvidoria 

17.01 A 
ATIVIDADE -Implantação e 
Manutenção do Setor de Ouvidoria  

      44.393,20                           -            44.393,20   30.198,05  68% 

17.02 A 
ATIVIDADE - Gestão do Setor de 
Ouvidoria do CAU/BR 

  182.001,60                               -         182.001,60   134.808,09  74% 

Soma da Ouvidoria    226.394,80                          -        226.394,80   165.006,14  73% 

Assessoria 
Jurídica 

18.01 A ATIVIDADE - Gestão Jurídica do CAU 
            

463.696,20  
                             -   

            
463.696,20  

                  
409.663,07  

88% 

18.02 PI 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Serviços Advocatícios para 
patrocínio de defesas e interesses 
do CAU/BR e dos CAU/UF  

   417.474,00           26.846,67        444.320,67  443.011,89  100% 

18.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Assistência Jurídica 

                    -            40.270,00           40.270,00       9.030,00  22% 

Soma da Assessoria Jurídica    881.170,20           67.116,67        948.286,87   861.704,96  91% 

Assessoria de 
Planejamento 

19.01 A 
ATIVIDADE - Gestão Estratégica do 
CAU 

   281.286,70  -       39.000,00        242.286,70   188.263,27  78% 

19.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Planejamento do CAU para 2013 

   202.424,00                          -        202.424,00    81.581,94  40% 

19.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Direcionamento Estratégico 2020 

   651.114,00     1.990.126,00     2.641.240,00  2.641.240,00  0% 

19.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de Informatização de 
Planejamento e Gestão Estratégica 

 1.050.000,00                          -    1.050.000,00                     -   0% 

Soma da Assessoria de Planejamento  2.184.824,70      1.951.126,00      4.135.950,70  2.911.085,21  70% 

Assessoria de 
Comunicação 

20.01 A 
ATIVIDADE - Gestão da 
Comunicação do CAU 

 226.125,70                         -         226.125,70  211.343,35  93% 

20.02 A 
ATIVIDADE - Comunicação Interna 
do CAU/BR 

       85.440,00  -        47.373,43            38.066,57     38.066,57  100% 
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20.03 P 
PROJETO -Revista do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU 

    600.000,00  -     553.535,59          46.464,41    46.464,41  100% 

20.04 P 
PROJETO - Projeto de Mídia do 
CAU/BR 

 1.079.671,40      1.413.568,12    2.493.239,52  2.415.244,88  97% 

20.05 P 
PROJETO - 1º Aniversário do CAU/BR 
e Semana da Arquitetura e 
Urbanismo 

   160.000,00  -     49.989,10        110.010,90   110.010,90  100% 

20.06 P 
PROJETO - Concurso Logomarca do 
CAU 

    279.800,00  -    279.800,00                         -                       -   0% 

20.07 P 
PROJETO - Concurso Nacional Anual 
voltado para profissionais Recém-
Formados (Opera Prima) 

 138.200,00  -    138.200,00                          -                      -   0% 

20.08 A 
ATIVIDADE - Realização de Eventos 
do CAU/BR para divulgar suas Ações 

  402.360,00  -      394.670,00              7.690,00       7.690,00  100% 

Soma da Assessoria de Comunicação  2.971.597,10          -50.000,00     2.921.597,10  2.828.820,11  97% 

Auditoria 

21.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Auditoria do 
CAU/BR 

   108.317,07                     -      108.317,07     97.152,30  90% 

21.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO- 
Contratação de Serviços de 
Auditoria Independente 

                     -          649.850,00        649.850,00  629.120,00  97% 

Soma da Auditoria   108.317,07       649.850,00       758.167,07   726.272,30  96% 

Assessoria 
Parlamentar 

28.01 A 
ATIVIDADE - Gestão da Assessoria 
Parlamentar e Institucional do 
CAU/BR 

  113.843,65          50.000,00         163.843,65   152.816,62  93% 

Soma da Assessoria Parlamentar   113.843,65         50.000,00        163.843,65   152.816,62  93% 

Subtotal da Presidência 8.038.863,01  2.707.092,67    10.745.955,68  9.021.561,43  84% 

 

        Reprogramação Orçamentária   

Unidade 
Organizacional 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Gabinete da 
Diretoria Geral 

22.01 A 
ATIVIDADE - Excelência Operacional 
do CAU 

   572.644,65  -       60.000,00        512.644,65  451.722,49  88% 

Soma do Gabinete da Diretoria Geral     572.644,65  -        60.000,00        512.644,65  451.722,49  88% 

Secretaria 
Geral 

23.01 A 
ATIVIDADE - Reuniões do Conselho 
Diretor do CAU 

   176.297,48  -       80.500,00           95.797,48    94.319,80  98% 

23.02 A ATIVIDADE - GT Regimento Interno        67.020,00  -        27.600,00            39.420,00    36.414,05  92% 

23.05 A ATIVIDADE - GT de Harmonização      56.361,00  -       29.000,00           27.361,00    13.592,54  50% 

23.03 A 
ATIVIDADE - Reuniões do Plenário 
do CAU/BR (Ordinária  e Ampliada) 

 1.341.427,58         117.100,00     1.458.527,58  1.458.009,93  100% 
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23.04 A 
ATIVIDADE - Manter as Atividades 
da Secretaria Geral do CAU/BR 

    153.270,00                        -         153.270,00  140.674,58  92% 

Soma da Secretaria Geral  1.794.376,06  -     20.000,00     1.774.376,06  1.743.010,90  98% 

Gerência 
Técnica 

24.01 A 
ATIVIDADE - Manter as Atividades 
do SICCAU Corporativo 

   965.664,90                          -         965.664,90  815.269,08  84% 

24.02 A 
ATIVIDADE -Manter as Atividades de 
Tecnologia da Informação do 
CAU/BR 

 489.358,17                      -        489.358,17  419.407,36  86% 

24.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
SICCAU Corporativo 

    866.667,97  -       48.400,00         818.267,97   818.173,99  100% 

24.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Geoprocessamento 

177.000,00     2.106.011,57    3.283.011,57  3.282.560,00  100% 

24.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Carteiras Profissionais para os 
Arquitetos e Urbanistas 

5.612.800,00  -  1.591.911,36  4.020.888,64  4.020.388,64  100% 

24.06 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Call 
Center 

955.612,39          96.900,00     1.052.512,39  1.052.437,82  100% 

24.07 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Informatização do CAU/BR 

 1.423.280,00  -      358.000,00     1.065.280,00  1.065.137,86  100% 

24.09 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Pesquisa Socioeconômica 

     80.000,00  -      44.000,00           36.000,00    36.000,00  100% 

24.08 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Força 
Tarefa 

   230.803,18  -    106.600,21        124.202,97  123.952,97  100% 

Soma da Gerência Técnica 11.801.186,61           54.000,00   11.855.186,61  11.633.327,72  98% 

Gerência 
Administrativa 

25.01 A 
ATIVIDADE - Manter as Atividades 
da Gerência Administrativa 

   459.384,21                          -     459.384,21   361.712,95  79% 

25.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Gestão 
de Projetos e Ações do CAU/BR 

  132.500,00  -     132.500,00                           -                      -   0% 

25.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Modelagem Organizacional do CAU 

   538.000,00  -     538.000,00                          -                -   0% 

25.04 PI 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Serviços de Telecomunicação por IP 
 
 

      25.000,00           15.000,00           40.000,00   21.030,73  53% 

25.05 A 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Manutenção e funcionamento das 
Atividades Administrativas de 
Implantação do CAU/BR 

   824.334,88                        -       824.334,88   746.078,63  91% 

Soma da Gerência Administrativa 1.979.219,09  - 655.500,00    1.323.719,09  1.128.822,31  85% 

Gerência 
Financeira 

26.01 A 
ATIVIDADE - Manutenção das 
Atividades para Funcionamento do 
CAU/BR 

                    -                          -                             -                     -   0% 

26.02 A 
ATIVIDADE - Manter as Atividades 
da Gerência Financeira do CAU/BR 

  479.218,46                          -           479.218,46   444.015,51  93% 
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26.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Softwares Gerenciais 

  129.066,97  -     67.116,67          61.950,30   59.955,36  97% 

26.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Manter as Atividades Financeiras de 
Implantação do CAU/BR 

 1.423.538,42                           -     1.423.538,42  1.420.435,65  100% 

26.06 A 

ATIVIDADE - Manutenção das 
Atividades de Funcionamento de 
Implantação do CAU/BR (Real. Jan. e 
Fev/12) 

   641.536,91                          -           641.536,91  641.536,91  100% 

Soma da Gerência Financeira  2.673.360,76  -      67.116,67      2.606.244,09  2.565.943,43  98% 

Subtotal da Diretoria Geral  18.820.787,17  -      748.616,67   18.072.170,50  17.522.826,85  97% 

      
 TOTAL DAS COMISSÕES/ UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 
36.000.579,55  -    36.000.579,55  30.098.366,71  84% 
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Anexo II.I – Demonstrativo Analítico  das Aplicações por Projeto e Atividade (Plano de Ação) 

        2ª Reprogramação Orçamentária   

Comissão 
Permanente 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transp. 
Orçamento com 
Transposições 

 Total Exe. % 

Ensino e 
Formação  

07.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de Ensino 
e Formação  

305.549,00                     -         305.549,00      303.556,16  99% 

07.02 P 
PROJETO - Cadastramento das 
Instituições de Ensino e Registro de 
Arquitetura e Urbanismo 

    61.020,00                    -             61.020,00         53.493,33  88% 

07.03 P 
PROJETO - Acreditação de Cursos 
(Selo de Qualidadedo CAU) 

   48.680,00                    -            48.680,00          8.000,00  16% 

07.04 P PROJETO - Regulação Educacional   16.455,00                     -             16.455,00        16.047,66  98% 

07.05 P PROJETO - Seminários Regionais    45.765,00                     -           45.765,00       45.689,30  100% 

07.06 P 
PROJETO - Elaboração de 
Manifestações Técnicas 

164.604,00                     -         164.604,00                         -   0% 

Soma das Comissão de Ensino e Formação  642.073,00                      -         642.073,00      426.786,45  66% 

Ética e 
Disciplina 

08.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de Ética e 
Disciplina 

383.741,23    80.000,00         463.741,23   441.263,84  95% 

Soma das Comissão de Ética e Disciplina 383.741,23    80.000,00         463.741,23  441.263,84  95% 

Exercício 
Profissional 

09.01 P 
PROJETO- Processos Reguladores do 
Exercício da Profissão de Arquitetura 
e Urbanismo 

 429.372,65                     -          429.372,65     421.382,67  98% 

Soma das Comissão de Exercício Profissional 429.372,65                     -          429.372,65     421.382,67  98% 

Planejamento 
e Finanças 

10.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de 
Planejamento e Finanças 

319.263,62                     -          319.263,62    299.644,20  94% 

10.02 A 

ATIVIDADE - Desenvolver as 
Atividades da Comissão de 
Planejamento e Finanças junto aos 
CAU/UF 

   48.816,00                     -           48.816,00     15.019,44  31% 

10.03 P 
PROJETOS - Seminários Regionais de 
Capacitação e Orientação aos 
CAU/UF - Planejamento e Finanças 

 119.447,60                    -         119.447,60    93.104,44  78% 

Soma das Comissão de Planejamento e Finanças 487.527,22  -   487.527,22  407.768,08  84% 

Organização e 
Administração 

11.01 A 
ATIVIDADE -Manter e Desenvolver 
as Atividades da Comissão de 
Organização e Administração 

   332.382,06                       -          332.382,06     331.961,44  100% 

Soma das Comissão de Organização e Administração    332.382,06                       -          332.382,06  331.961,44  100% 
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Reuniões das 
Comissões 
Permanentes 

27.01 A 
ATIVIDADE - Valores já realizados 
Jan. e Fev./2012 

   178.080,03                        -          178.080,03      178.080,03  100% 

Soma das Reuniões das Comissões Permanentes (Jan. e Fev./2012)   178.080,03                      -          178.080,03  178.080,03  100% 

Subtotal das Comissões Permanentes 2.453.176,19 80.000,00  2.533.176,19   2.207.242,51  87% 

 

        Reprogramação Orçamentária   

Comissão 
Especial 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Relações 
Internacionais 

12.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Relações Internacionais 

      98.604,45                        -          98.604,45        87.267,06  89% 

12.02 P 
PROJETO - Acordos Possíveis entre 
Natureza, Cultura e Sociedade 

      15.718,21                        -           15.718,21        14.294,55  91% 

12.03 P 
PROJETO - Iniciativa das Cartas da 
Paisagem Brasileira e Latino 
Americana em Discussão  

     15.388,06                        -          15.388,06       15.374,47  100% 

12.04 P 
PROJETO - Representações 
Internacionais no Brasil 

       5.505,73                        -            5.505,73                       -   0% 

Soma das Comissão de Relações Internacionais    135.216,45                -         135.216,45      116.936,08  86% 

Política Urbana 
e Ambiental 

13.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Política Urbana e Ambiental 

  143.407,75                        -         143.407,75        71.527,71  50% 

13.02 P 
PROJETO - Seminário Nacional sobre 
Política Urbana 

   150.477,61                        -        150.477,61      150.477,61  100% 

Soma das Comissão de Política Urbana e Ambiental    293.885,36                       -         293.885,36     222.005,32  76% 

Política 
Profissional 

14.01 A 
ATIVIDADE - Desenvolver e Manter 
as Atividades da Comissão de 
Política Profissional 

      82.557,45                        -          82.557,45     61.054,10  74% 

Soma das Comissão de Política Profissional       82.557,45                         -           82.557,45        61.054,10  74% 

Subtotal das Comissões Especiais    511.659,26                         -        511.659,26     399.995,50  78% 

 

 

        Reprogramação Orçamentária   

CEAU C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Colegiado 
Permanente 

15.01 A 

ATIVIDADE -Manter e Desenvolver 
as Atividades do CEAU - Colegiado 
das Entidades de Arquitetura e 
Urbanismo  

   232.643,92                       -        232.643,92   231.969,44  100% 

Subtotal do CEAU   232.643,92                       -           232.643,92  231.969,44  100% 
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        Reprogramação Orçamentária   

Unidade 
Organiz. 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Gabinete da 
Presidência 

16.01 A 
ATIVIDADE - Representação 
Institucional do CAU 

   152.550,00           39.000,00        191.550,00  188.757,96  99% 

16.02 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades do Gabinete da 
Presidência  

     89.542,60                          -            89.542,60    87.404,22  98% 

16.03 P 
PROJETO -Seminário Internacional 
do Conselho dos Profissionais de 
Arquitetura e Urbanismo 

   554.463,41                          -        554.463,41  553.309,80  100% 

16.04 P PROJETO - Patrocínio do  CAU/BR     697.839,48                          -         697.839,48   492.303,10  71% 

16.05 P 
PROJETO - Representação 
Institucional do CAU em Eventos 
Internacionais 

     58.320,00                          -           58.320,00   54.081,01  93% 

Soma do Gabinete da Presidência 1.552.715,49           39.000,00     1.591.715,49  1.375.856,09  86% 

Ouvidoria 
17.01 A 

ATIVIDADE -Implantação e 
Manutenção do Setor de Ouvidoria  

      44.393,20                           -            44.393,20   30.198,05  68% 

17.02 A 
ATIVIDADE - Gestão do Setor de 
Ouvidoria do CAU/BR 

  182.001,60                               -         182.001,60   134.808,09  74% 

Soma da Ouvidoria    226.394,80                          -        226.394,80   165.006,14  73% 

Assessoria 
Jurídica 

18.01 A ATIVIDADE - Gestão Jurídica do CAU 
            

463.696,20  
                             -   

            
463.696,20  

                  
409.663,07  

88% 

Soma da Assessoria Jurídica  463.696,20  -        463.696,20   409.663,07  88% 

Assessoria de 
Planejamento 

19.01 A 
ATIVIDADE - Gestão Estratégica do 
CAU 

   281.286,70  -       39.000,00        242.286,70   188.263,27  78% 

Soma da Assessoria de Planejamento  281.286,70      -39.000,00     242.286,70 188.263,27  78% 

Assessoria de 
Comunicação 

20.01 A 
ATIVIDADE - Gestão da 
Comunicação do CAU 

 226.125,70                         -         226.125,70  211.343,35  93% 

20.02 A 
ATIVIDADE - Comunicação Interna 
do CAU/BR 

       85.440,00  -        47.373,43            38.066,57     38.066,57  100% 

20.03 P 
PROJETO -Revista do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU 

    600.000,00  -     553.535,59          46.464,41    46.464,41  100% 

20.04 P 
PROJETO - Projeto de Mídia do 
CAU/BR 

 1.079.671,40      1.413.568,12    2.493.239,52  2.415.244,88  97% 

20.05 P 
PROJETO - 1º Aniversário do CAU/BR 
e Semana da Arquitetura e 
Urbanismo 

   160.000,00  -     49.989,10        110.010,90   110.010,90  100% 

20.06 P 
PROJETO - Concurso Logomarca do 
CAU 

    279.800,00  -    279.800,00                         -                       -   0% 

20.07 P 
PROJETO - Concurso Nacional Anual 
voltado para profissionais Recém-
Formados (Opera Prima) 

 138.200,00  -    138.200,00                          -                      -   0% 
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20.08 A 
ATIVIDADE - Realização de Eventos 
do CAU/BR para divulgar suas Ações 

  402.360,00  -      394.670,00              7.690,00       7.690,00  100% 

Soma da Assessoria de Comunicação  2.971.597,10          -50.000,00     2.921.597,10  2.828.820,11  97% 

Auditoria 21.01 A 
ATIVIDADE - Manter e Desenvolver 
as Atividades da Auditoria do 
CAU/BR 

   108.317,07                     -      108.317,07     97.152,30  90% 

Soma da Auditoria   108.317,07       -      108.317,07  97.152,30  90% 

Assessoria 
Parlamentar 

28.01 A 
ATIVIDADE - Gestão da Assessoria 
Parlamentar e Institucional do 
CAU/BR 

  113.843,65          50.000,00         163.843,65   152.816,62  93% 

Soma da Assessoria Parlamentar   113.843,65         50.000,00        163.843,65   152.816,62  93% 

Subtotal da Presidência 5.717.851,01   -    5.717.851,01  5.217.577,60  91% 

 

        Reprogramação Orçamentária   

Unidade Organizacional C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Gabinete da Diretoria 
Geral 

22.01 A 
ATIVIDADE - Excelência 
Operacional do CAU 

   572.644,65  -       60.000,00        512.644,65  451.722,49  88% 

Soma do Gabinete da Diretoria Geral     572.644,65  -        60.000,00        512.644,65  451.722,49  88% 

Secretaria Geral 

23.01 A 
ATIVIDADE - Reuniões 
do Conselho Diretor do 
CAU 

   176.297,48  -       80.500,00           95.797,48    94.319,80  98% 

23.02 A 
ATIVIDADE - GT 
Regimento Interno 

       67.020,00  -        27.600,00            39.420,00    36.414,05  92% 

23.05 A 
ATIVIDADE - GT de 
Harmonização 

     56.361,00  -       29.000,00           27.361,00    13.592,54  50% 

23.03 A 
ATIVIDADE - Reuniões 
do Plenário do CAU/BR 
(Ordinária  e Ampliada) 

 1.341.427,58         117.100,00     1.458.527,58  1.458.009,93  100% 

23.04 A 
ATIVIDADE - Manter as 
Atividades da Secretaria 
Geral do CAU/BR 

    153.270,00                        -         153.270,00  140.674,58  92% 

Soma da Secretaria Geral  1.794.376,06  -     20.000,00     1.774.376,06  1.743.010,90  98% 

Gerência Técnica 

24.01 A 
ATIVIDADE - Manter as 
Atividades do SICCAU 
Corporativo 

   965.664,90                          -         965.664,90  815.269,08  84% 

24.02 A 

ATIVIDADE -Manter as 
Atividades de 
Tecnologia da 
Informação do CAU/BR 

 489.358,17                      -        489.358,17  419.407,36  86% 

Soma da Gerência Técnica 1.455.023,07  -   1.455.023,07  1.234.676,44  85% 
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Gerência Administrativa 25.01 A 
ATIVIDADE - Manter as 
Atividades da Gerência 
Administrativa 

   459.384,21                          -     459.384,21   361.712,95  79% 

Soma da Gerência Administrativa 459.384,21 - 459.384,21 361.712,95 79% 

Gerência Financeira 

26.01 A 

ATIVIDADE - 
Manutenção das 
Atividades para 
Funcionamento do 
CAU/BR 

                    -                          -                             -                     -   0% 

26.02 A 
ATIVIDADE - Manter as 
Atividades da Gerência 
Financeira do CAU/BR 

  479.218,46                          -          479.218,46   444.015,51  93% 

26.06 A 

ATIVIDADE - 
Manutenção das 
Atividades de 
Funcionamento de 
Implantação do CAU/BR 
(Real. Jan. e Fev/12) 

   641.536,91                          -          641.536,91  641.536,91  100% 

Soma da Gerência Financeira 1.120.755,37 - 1.120.755,37 1.085.552,42 97% 

Subtotal da Diretoria Geral 5.402.183,36 -80.000,00 5.322.183,36 4.876.675,20 92% 

      
 TOTAL DAS COMISSÕES/ UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 
14.317.513,74 - 14.317.513,74 12.933.460,25 90% 
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Anexo II.II – Demonstrativo Analítico das Aplicações por Projeto e Atividade (Plano de Implantação) 

        2ª Reprogramação Orçamentária   

Comissão 
Permanente 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transp. 
Orçamento com 
Transposições 

 Total Exe. % 

Planejamento 
e Finanças 

10.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de Fiscalização por Rádio 
Freqüência 

 5.770.000,00  -2.438.476,00    3.331.524,00   641.644,00  19% 

10.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Apoio 
à Estrutura dos CAU/UF 

 173.450,00     400.000,00         573.450,00        73.126,98  13% 

Soma das Comissão de Planejamento e Finanças 5.943.450,00 -2.038.476,00 3.904.974,00 714.770,98 18% 

Subtotal das Comissões Permanentes 5.943.450,00 -2.038.476,00 3.904.974,00 714.770,98 18% 

 

 
      Reprogramação Orçamentária   

Unidade 
Organiz. 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Assessoria 
Jurídica 

18.02 PI 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Serviços Advocatícios para 
patrocínio de defesas e interesses 
do CAU/BR e dos CAU/UF  

   417.474,00           26.846,67        444.320,67  443.011,89  100% 

18.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Assistência Jurídica 

                    -            40.270,00           40.270,00       9.030,00  22% 

Soma da Assessoria Jurídica 417.474,00 67.116,67 484.590,67 452.041,89 93% 

Assessoria de 
Planejamento 

19.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Planejamento do CAU para 2013 

   202.424,00                          -        202.424,00    81.581,94  40% 

19.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Direcionamento Estratégico 2020 

   651.114,00     1.990.126,00     2.641.240,00  2.641.240,00  0% 

19.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de Informatização de 
Planejamento e Gestão Estratégica 

 1.050.000,00                          -    1.050.000,00                     -   0% 

Soma da Assessoria de Planejamento 1.903.538,00 1.990.126,00 3.893.664,00 2.722.821,94 70% 

Auditoria 21.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO- 
Contratação de Serviços de 
Auditoria Independente 

                     -          649.850,00        649.850,00  629.120,00  97% 

Soma da Auditoria   -      649.850,00        649.850,00  629.120,00  97% 

Subtotal da Presidência 2.321.012,00 2.707.092,67 5.028.104,67 3.803.983,83 76% 
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        Reprogramação Orçamentária   

Unidade 
Organizacional 

C.c P/A Projeto/ Atividade Aprovado Transposições 
Orçamento com 
Transposições 

 TOTAL  % 

Gerência 
Técnica 

24.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
SICCAU Corporativo 

    866.667,97  -       48.400,00         818.267,97   818.173,99  100% 

24.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Geoprocessamento 

177.000,00     2.106.011,57    3.283.011,57  3.282.560,00  100% 

24.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Carteiras Profissionais para os 
Arquitetos e Urbanistas 

5.612.800,00  -  1.591.911,36  4.020.888,64  4.020.388,64  100% 

24.06 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Call 
Center 

955.612,39          96.900,00     1.052.512,39  1.052.437,82  100% 

24.07 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Informatização do CAU/BR 

 1.423.280,00  -      358.000,00     1.065.280,00  1.065.137,86  100% 

24.09 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Pesquisa Socioeconômica 

     80.000,00  -      44.000,00           36.000,00    36.000,00  100% 

24.08 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Força 
Tarefa 

   230.803,18  -    106.600,21        124.202,97  123.952,97  100% 

Soma da Gerência Técnica 10.346.163,54 54.000,00 10.400.163,54 10.398.651,28 100% 

Gerência 
Administrativa 

25.02 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - Gestão 
de Projetos e Ações do CAU/BR 

  132.500,00  -     132.500,00                           -                      -   0% 

25.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Modelagem Organizacional do CAU 

   538.000,00  -     538.000,00                          -                -   0% 

25.04 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Serviços de Telecomunicação por IP 

      25.000,00           15.000,00           40.000,00   21.030,73  53% 

25.05 A 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Manutenção e funcionamento das 
Atividades Administrativas de 
Implantação do CAU/BR 

   824.334,88                        -       824.334,88   746.078,63  91% 

Soma da Gerência Administrativa 1.519.834,88 -655.500,00 864.334,88 767.109,36 89% 

Gerência 
Financeira 

26.03 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Softwares Gerenciais 

  129.066,97  -     67.116,67          61.950,30   59.955,36  97% 

26.05 PI 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - 
Manter as Atividades Financeiras de 
Implantação do CAU/BR 

 1.423.538,42                           -    1.423.538,42  1.420.435,65  100% 

Soma da Gerência Financeira 1.552.605,39 -      67.116,67 1.485.488,72 1.480.391,01 100% 

Subtotal da Diretoria Geral 13.418.603,81 -    668.616,67 12.749.987,14 12.646.151,65 99% 

      
TOTAL DA COMISSÕES/ UNIDADE 

ORGANIZACIONAL 
21.683.065,81 - 21.683.065,81 17.164.906,46 79% 
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ANEXO III 



 
 

      Pessoal   Serviços de Terceiros     

Total 
Executado 

    

Comissão 
Permanente 

Projeto/ Atividade 
 Orçamento com 
2ª Reformulação 

Salários e 
Encargos 

Diárias 
Material de 

Consumo 
Diárias Passagens 

Serviços 
Prestados 

Aluguéis e 
Encargos 

Outras 
Despesas 

Encargos 
Diversos 

Imobilizado % Exec. 
Saldo à 

Executar 

Ensino e 
Formação  

ATIVIDADE - Manter 
e Desenvolver as 
Atividades da 
Comissão de Ensino e 
Formação  

     
 305.549,00  

  
 110.574,76  

  
       -   

                       
-   

                  
108.772,73  

               
65.753,58  

                    
16.836,14  

                
1.618,95  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
303.556,16  

 
99,3% 

                       
1.992,84  

PROJETO - 
Cadastramento das 
Instituições de Ensino 
e Registro de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

               
61.020,00  

                      -   
                         

-   
                           

-   
                    

36.329,50  
                 

17.163,83  
                                   

-   
                            

-   
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                     

53.493,33  
 

87,7% 
                       

7.526,6  

PROJETO - 
Acreditação de 
Cursos (Selo de 
Qualidadedo CAU) 

               
48.680,00  

                      -   
                         

-   
                           

-   
                      

5.000,00  
                    

3.000,00  
                                   

-   
                            

-   
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                       

8.000,00  
 

16,4% 
                     

40.680,0  

PROJETO - Regulação 
Educacional 

               
16.455,00  

                      -   
                         

-   
                           

-   
                      

9.234,00  
                    

6.813,66  
                                   

-   
                            

-   
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                     

16.047,66  
 

97,5% 
                           

407,3  

PROJETO - 
Seminários Regionais 

              
45.765,00  

                      -   
                         

-   
                           

-   
                    

30.190,00  
                  

15.499,30  
                                   

-   
                            

-   
                      

-   
                            

-   
                             

-   
                     

45.689,30  
 

99,8% 
                             

75,7  

PROJETO - 
Elaboração de 
Manifestações 
Técnicas 

              
164.604,00  

                      -   
                         

-   
                           

-   
                                  

-   
                                 

-   
             

-   
                            

-   
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                                    

-   
 

0,0% 
                   

164.604,0  

Soma - Ensino e Formação       642.073,00     110.574,76             -                    -   189.526,23  108.230,37   16.836,14      1.618,95                   -                  -                        -     426.786,45  66,4% 215.286,5  

Ética e 
Disciplina 

ATIVIDADE - Manter 
e Desenvolver as 
Atividades da 
Comissão de Ética e 
Disciplina 

             
463.741,23  

                     
110.770,35  

                         
-   

                           
-   

                  
131.219,74  

             
79.560,53  

                    
84.910,18  

              
34.803,04  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
441.263,84  

 
95,2% 

                     
22.477,3  

Soma - Ética e Disciplina       463.741,23     110.770,35             -                     -   131.219,74   79.560,53   84.910,18   34.803,04                    -                  -                       -      441.263,84  95,2%  22.477,3  
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Exercício 
Profissional 

PROJETO- Processos 
Reguladores do 
Exercício da Profissão 
de Arquitetura e 
Urbanismo 

                      
429.372,65  

                     
131.965,36  

                         
-   

                           
-   

                  
155.591,24  

             
75.370,97  

                    
44.910,18  

              
13.544,92  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
421.382,67  

 
98,1% 

                       
7.989,9  

Soma - Exercício Profissional       429.372,65     131.965,36            -                    -   155.591,24   75.370,97   44.910,18   13.544,92                    -                  -                       -      421.382,67  98,1%     7.989,9  

Planejament
o e Finanças 

ATIVIDADE - Manter 
e Desenvolver as 
Atividades da 
Comissão de 
Planejamento e 
Finanças 

                      
319.263,62  

                     
103.970,82  

                         
-   

                           
-   

                    
96.976,24  

                  
65.242,04  

                       
4.910,18  

              
28.544,92  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
299.644,20  

 
93,9% 

                     
19.619,4  

ATIVIDADE - 
Desenvolver as 
Atividades da 
Comissão de 
Planejamento e 
Finanças junto aos 
CAU/UF 

                        
48.816,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
5.861,50  

                    
9.157,94  

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                    
15.019,44  

 
30,8% 

                     
33.796,5  

PROJETOS - 
Seminários Regionais 
de Capacitação e 
Orientação aos 
CAU/UF - 
Planejamento e 
Finanças 

                      
119.447,60  

                                      
-   

                         
-  

                           
-   

                    
37.020,00  

                  
41.314,82  

                                   
-   

              
13.223,62  

                
1.546,00  

                            
-   

                             
-   

                     
93.104,44  

 
77,9% 

                     
26.343,1  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de 
Fiscalização por 
Rádio Frequência 

                   
3.331.524,00  

                                      
-   

                         
-   

      
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
241.644,00   

                            
-   

            
400.000,00  

                            
-   

              
-   

                   
641.644,00  

 
19,3% 

                
2.689.880,0  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Apoio à Estruturação 
dos CAU/UF 

                      
573.450,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
40.170,00  

                  
25.956,98  

                                   
-   

                
7.000,00  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
73.126,98  

 
12,8% 

                   
500.323,0  

 
Soma - Planejamento e Finanças 

    
  4.392.501,22  

      
103.970,82  

    
         -   

             
       -   

  
180.027,74  

  
 141.671,78  

  
 246.554,18  

  
 48.768,54  

  
401.546,00  

              
   -   

                 
      -   

  
 1.122.539,06  

 
25,6% 

                
3.269.962,1  
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      Pessoal   Serviços de Terceiros     

Total 
Executado 

    

Comissão 
Especial 

Projeto/ Atividade Orçamento 
Salários e 
Encargos 

Diárias 
Material de 

Consumo 
Diárias Passagens 

Serviços 
Prestados 

Aluguéis e 
Encargos 

Outras 
Despesas 

Encargos 
Diversos 

Imobilizado % Exec. 
Saldo à 

Executar 

Relações 
Internac. 

ATIVIDADE - 
Desenvolver e Manter 
as Atividades da 
Comissão de Relações 
Internacionais 

                        
98.604,45  

                                      
-   

                         
-   

                  
600,00  

                    
24.885,67  

                  
30.077,19  

                       
6.328,63  

              
25.375,57  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
87.267,06  

 
88,5% 

                     
11.337,3  

PROJETO - Acordos 
Possíveis entre 
Natureza, Cultura e 
Sociedade 

                        
15.718,21  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
4.060,50  

                    
1.684,05  

                       
8.550,00  

                     
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
14.294,55  

 
90,9% 

                       
1.423,6  

Organiz. e 
Administ. 

ATIVIDADE -Manter e 
Desenvolver as 
Atividades da 
Comissão de 
Organização e 
Administração 

                      
332.382,06  

                     
109.634,39  

                         
-   

                           
-   

                  
118.500,24  

                  
77.371,72  

                       
6.625,74  

              
19.829,35  

                             
-   

                            
-   

          
-   

                   
331.961,44  

 
99,9% 

                           
420,6  

 
Soma - Organização e Administração 

                      
332.382,06  

                     
109.634,39  

                         
-   

                           
-   

                  
118.500,24  

                  
77.371,72  

                       
6.625,74  

              
19.829,35  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

      
331.961,44  

 
99,9% 

                           
420,6  

Reuniões das 
Comissões 
Permanentes 

ATIVIDADE - Manter 
e Desenvolver as 
Atividades das 
Comissões 
Permanentes (Real. 
Jan. e Fev./12) 

                      
178.080,03  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
88.231,00  

                  
69.983,14  

                                   
-   

                            
-   

                  
-   

              
19.865,89  

                             
-   

                   
178.080,03  

 
100,0% 

                                    
-   

Soma - Comissões Permanentes   
(Jan. e Fev./12) 

                      
178.080,03  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
88.231,00  

                  
69.983,14  

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

              
19.865,89  

                             
-   

                   
178.080,03  

 
100,0% 

                                    
-   

 
Subtotal das Comissões Permanentes 

                   
6.438.150,19  

                     
566.915,68  

                         
-   

                           
-   

                  
863.096,19  

                
552.188,51  

                  
399.836,42  

           
118.564,80  

            
401.546,00  

              
19.865,89  

                             
-   

                
2.922.013,49  

 
45,4% 

                
3.516.136,7  
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PROJETO - Iniciativa 
das Cartas da 
Paisagem Brasileira e 
Latino Americana em 
Discussão  

                        
15.388,06  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
8.896,50  

                    
2.277,97  

                       
4.200,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
15.374,47  

 
99,9% 

                
13,5  

PROJETO - 
Representações 
Internacionais no 
Brasil 

                          
5.505,73  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                       
5.505,7  

Soma - Relações Internacionais      135.216,45                   -                  -          600,00   37.842,67   34.039,21   19.078,63   25.375,57                 -                 -                         -    116.936,08  86,5%   18.280,3  

Política 
Urbana e 
Ambiental 

ATIVIDADE - 
Desenvolver e Manter 
as Atividades da 
Comissão de Política 
Urbana e Ambiental 

                      
143.407,75  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
23.034,67  

                  
24.828,84  

                       
6.328,63  

              
17.335,57  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

    
71.527,71  

 
49,9% 

                     
71.880,0  

PROJETO - Seminário 
Nacional sobre 
Política Urbana e 
Ambiental 

                      
150.477,61  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

            
150.477,61  

                            
-   

                 
-   

                   
150.477,61  

 
100,0% 

                                    
-   

 
Soma - Política Urbana e Ambiental 

                      
293.885,36  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
23.034,67  

                  
24.828,84  

                       
6.328,63  

              
17.335,57  

            
150.477,61  

                            
-   

                             
-   

               
222.005,32  

 
75,54% 

                     
71.880,0  

Política 
Profissional 

ATIVIDADE - 
Desenvolver e Manter 
as Atividades da 
Comissão de Política 
Profissional 

                        
82.557,45  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
27.417,67  

                  
21.932,24  

                       
8.164,89  

                
3.539,30  

                             
-   

                            
-   

        
-   

                     
61.054,10  

 
74,0% 

                     
21.503,3  

 
Soma - Política Profissional 

                        
82.557,45  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
27.417,67  

                  
21.932,24  

                       
8.164,89  

                
3.539,30  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

    
61.054,10  

 
74,0% 

                     
21.503,3  

 
Subtotal das Comissões Especiais 

                      
511.659,26  

                                      
-   

                         
-   

                  
600,00  

                    
88.295,01  

                  
80.800,29  

                    
33.572,15  

              
46.250,44  

            
150.477,61  

                            
-   

                             
-   

                   
399.995,50  

 
78,2% 

           
111.663,7  

 

 

 



 

 
109/117 

 

 

 
    Pessoal   Serviços de Terceiros     

Total 
Executado 

    

CEAU Projeto/ Atividade Orçamento 
Salários e 
Encargos 

Diárias 
Material de 

Consumo 
Diárias Passagens 

Serviços 
Prestados 

Aluguéis e 
Encargos 

Outras 
Despesas 

Encargos 
Diversos 

Imobilizado % Exec. 
Saldo à 

Executar 

Colegiado 
Permanente 

ATIVIDADE -Manter 
e Desenvolver as 
Atividades do CEAU 
- Colegiado das 
Entidades de 
Arquitetura e 
Urbanismo  

                      
232.643,92  

                               
-   

                         
-   

                           
-   

                  
127.963,50  

                  
85.732,97  

                       
3.927,00  

              
14.345,97  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
231.969,44  

 
99,7% 

                           
674,4  

 
Subtotal do CEAU 

                      
232.643,92  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                  
127.963,50  

                  
85.732,97  

                       
3.927,00  

              
14.345,97  

                             
-   

                            
-   

          
-   

                   
231.969,44  

 
99,7% 

                           
674,4  

 

      Pessoal   Serviços de Terceiros     

Total 
Executado 

    

Unidade 
Organizacional 

Projeto/ 
Atividade 

Orçamento 
Salários e 
Encargos 

Diárias 
Material 

de 
Consumo 

Diárias Passagens 
Serviços 

Prestados 
Aluguéis e 
Encargos 

Outras 
Despesas 

Encargos 
Diversos 

Imobilizado % Executado 
Saldo à 

Executar 

Gabinete da 
Presidência 

ATIVIDADE - 
Representação 
Institucional do 
CAU 

                 
191.550,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
83.453,50  

                  
85.304,46  

                                   
-   

              
20.000,00  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
188.757,96  

 
98,5% 

                       
2.792,0  

ATIVIDADE - 
Manter e 
Desenvolver as 
Atividades do 
Gabinete da 
Presidência  

          
89.542,60  

                       
87.404,22  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                  
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
87.404,22  

 
97,6% 

                       
2.138,3  

PROJETO -
Seminário 
Internacional do 
Conselho dos 
Profissionais de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

                      
554.463,41  

                                      
-   

                         
-   

               
1.280,00  

                  
177.079,00  

    
268.013,08  

                    
82.352,80  

              
17.900,00  

                
6.684,92  

                            
-   

                             
-   

                   
553.309,80  

 
99,8% 

                       
1.153,6  

PROJETO - 
Patrocínio do  
CAU/BR 

                      
697.839,48  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

        
492.303,10  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
492.303,10  

 
70,5% 

                   
205.536,3  
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PROJETO - 
Representação 
Institucional do 
CAU em Eventos 
Internacionais 

                        
58.320,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
7.404,00  

                    
6.677,01  

                    
40.000,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
54.081,01  

 
92,7% 

                       
4.238,9  

Soma - Gabinete da Presidência  1.591.715,49      87.404,22              -    1.280,00  267.936,50  359.994,55    614.655,90  37.900,00   6.684,92               -                      -   1.375.856,09  86,4%   215.859,4  

Ouvidoria 

ATIVIDADE -
Implantação e 
Manutenção do 
Setor de 
Ouvidoria  

                        
44.393,20  

                       
30.198,05  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                           
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
30.198,05  

 
68,0% 

                     
14.195,1  

ATIVIDADE -
Gestão do Setor 
de Ouvidoria do 
CAU/BR  

                      
182.001,60  

                       
85.532,89  

                         
-   

                           
-   

                    
11.414,50  

                    
1.512,51  

                    
36.348,19  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
134.808,09  

 
74,1% 

                     
47.193,5  

Soma - Ouvidoria     226.394,80    115.730,94               -                 -    11.414,50     1.512,51      36.348,19                 -                  -                 -                     -     165.006,14  72,9%     61.388,6  

Assessoria 
Jurídica 

ATIVIDADE - 
Gestão Jurídica 
do CAU 

                  
463.696,20  

                     
397.234,43  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                    
1.214,88  

                    
11.213,76  

              
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
409.663,07  

 
88,3% 

                     
54.033,1  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Serviços 
Advocatícios para 
patrocínio de 
defesas e 
interesses do 
CAU/BR e dos 
CAU/UF  

                      
444.320,67  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                  
443.011,89  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
443.011,89  

 
99,7% 

                
1.308,7  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Assistência 
Jurídica 

                        
40.270,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

               
-   

                       
9.030,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                       
9.030,00  

 
22,4% 

                     
31.240,0  

Soma - Assessoria Jurídica     948.286,87     397.234,43               -                 -                    -      1.214,88    463.255,65                 -                  -                 -                      -     861.704,96  90,9%    86.581,9  

Assessoria de 
Planejamento 

ATIVIDADE - 
Gestão 
Estratégica do 
CAU 

                      
242.286,70  

                     
186.144,18  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                       
2.119,09  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

            
188.263,27  

 
77,7% 

                     
54.023,4  
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PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Planejamento do 
CAU para 2013 

                      
202.424,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
45.966,50  

                  
27.847,32  

                                   
-   

                
7.768,12  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
81.581,94  

 
40,3% 

                   
120.842,0  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Direcionamento 
Estratégico 2020 

                   
2.641.240,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                     
-   

                                 
-   

               
2.641.240,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                
2.641.240,00  

 
100,0% 

                                    
-   

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Sistema de 
Informatização de 
Planejamento e 
Gestão 
Estratégica 

                  
1.050.000,00  

                                      
-   

                         
-   

                     
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                            
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                
1.050.000,0  

Soma – Ass. de Planejamento 4.135.950,70    186.144,18              -                -    45.966,50   27.847,32  2.643.359,09    7.768,12                -                -                     -   2.911.085,21  70,4% 1.224.865,4  

Assessoria de 
Comunicação 

ATIVIDADE - 
Gestão da 
Comunicação do 
CAU 

                      
226.125,70  

                     
188.482,84  

                         
-   

                           
-   

                      
9.255,00  

                    
5.474,24  

                       
8.131,27  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
211.343,35  

 
93,5% 

                     
14.782,3  

ATIVIDADE - 
Comunicação 
Interna do 
CAU/BR 

                        
38.066,57  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
3.085,00  

                        
368,57  

                    
30.413,00  

                            
-   

                
4.200,00  

                            
-   

                             
-   

                     
38.066,57  

 
100,0% 

                                    
-   

PROJETO -Revista 
do Conselho de 
Arquitetura e 
Urbanismo - CAU 

                        
46.464,41  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
2.776,50  

                    
4.587,91  

          
39.100,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
46.464,41  

 
100,0% 

                                    
-   

PROJETO - 
Projeto de Mídia 
do CAU/BR 

                   
2.493.239,52  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

    
2.415.244,88  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

2.415.244,88 
 

96,9% 
                     

77.994,6  

PROJETO - 
Concurso 
Logomarca do 
CAU 

                                       
-   

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                              
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                                    
-   
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PROJETO - 
Concurso 
Nacional Anual 
voltado para 
profissionais 
Recém-Formados 
(Opera Prima) 

                                       
-   

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                                    
-   

ATIVIDADE - 
Realização de 
Eventos do 
CAU/BR para 
divulgar suas 
Ações 

                          
7.690,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

  
-   

                                 
-   

                       
7.690,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                       
7.690,00  

 
0,0% 

                                    
-   

PROJETO - 1º 
Aniversário do 
CAU/BR e 
Semana da 
Arquitetura e 
Urbanismo 

                      
110.010,90  

                                      
-   

                         
-  

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                  
110.010,90  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

  
             

110.010,90  
 

100,0% 
                                    

-   

 
Soma - Assessoria de Comunicação 

 
2.921.597,10 

                     
188.482,84  

                         
-   

                           
-   

                    
15.116,50  

                  
10.430,72  

 
2.610.590,05 

                            
-   

                
4.200,00  

                            
-   

                             
-   

                
2.828.820,11  

 
96,8% 

                     
92.776,99  

Auditoria 

ATIVIDADE - 
Manter e 
Desenvolver as 
Atividades da 
Auditoria do 
CAU/BR 

                      
108.317,07  

                       
92.160,42  

                         
-   

                           
-   

                      
3.702,00  

                    
1.289,88  

                                   
-   

                        
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
97.152,30  

 
89,7% 

                     
11.164,77  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO - 
Contratação de 
Serviços de 
Auditoria 
Independente 

                      
649.850,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                  
629.120,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
629.120,00  

 
96,8% 

                     
20.730,00  

 
Soma - Auditoria 

                      
758.167,07  

                       
92.160,42  

                         
-   

                           
-   

                      
3.702,00  

                    
1.289,88  

                  
629.120,00  

                            
-   

                             
-   

  
-   

                             
-   

                   
726.272,30  

 
95,8% 

                     
31.894,77  
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Assessoria 
Parlamentar 

ATIVIDADE - 
Gestão da 
Assessoria 
Parlamentar e 
Institucional do 
CAU/BR 

                      
163.843,65  

                       
81.313,63  

            
3.702,00  

                           
-   

                    
12.648,50  

                    
5.152,49  

                                   
-   

              
50.000,00  

        
-   

                            
-   

                             
-   

                   
152.816,62  

 
93,3% 

                     
11.027,03  

Soma - Assessoria Parlamentar 
                      

163.843,65  
                       

81.313,63  
            

3.702,00  
                           

-   
                    

12.648,50  
                    

5.152,49  
                                   

-   
              

50.000,00  
                             

-   
                            

-   
                             

-   
                   

152.816,62  
 

93,3% 
                     

11.027,03  

Subtotal da Presidência 
                

10.745.955,68  
                  

1.148.470,66  
            

3.702,00  
               

1.280,00  
                  

356.784,50  
                

407.442,35  
 

6.997.328,88 
              

95.668,12  
              

10.884,92  
                            

-   
                             

-   
                

9.021.561,43  
 

84,0% 
                

1.724.394,25  

 

      Pessoal   Serviços de Terceiros     

Total 
Executado 

    

Unidade 
Organizacional 

Projeto/ 
Atividade 

Orçamento 
Salários e 
Encargos 

Diárias 
Material 

de 
Consumo 

Diárias Passagens 
Serviços 

Prestados 
Aluguéis e 
Encargos 

Outras 
Despesas 

Encargos 
Diversos 

Imobilizado % Executado 
Saldo à 

Executar 

Gabinete da 
Diretoria Geral 

ATIVIDADE - 
Excelência 
Operacional do 
CAU 

                      
512.644,65  

                     
423.880,57  

            
3.085,00  

                           
-   

                    
12.957,00  

                  
11.799,92  

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                        
-   

                   
451.722,49  

 
88,1% 

                     
60.922,16  

Soma - Gabinete da Diretoria 
Geral 

                      
512.644,65  

                     
423.880,57  

            
3.085,00  

                           
-   

           
12.957,00  

                  
11.799,92  

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
451.722,49  

 
88,1% 

                     
60.922,16  

Secretaria Geral 

ATIVIDADE - 
Reuniões do 
Conselho 
Diretor do CAU 

                        
95.797,48  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
62.934,00  

                  
30.795,80  

                                   
-   

                   
590,00  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
94.319,80  

 
98,5% 

                       
1.477,68  

ATIVIDADE - GT 
Regimento 
Interno 

                        
39.420,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
22.212,00  

  
14.202,05  

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
36.414,05  

 
92,4% 

                
3.005,95  

ATIVIDADE - 
Reuniões do 
Plenário do 
CAU/BR 
(Ordinária  e 
Ampliada) 

                   
1.458.527,58  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                  
819.993,00  

                
430.332,69  

                    
68.163,44  

           
138.820,8  

                    
700,00  

                            
-   

                             
-   

                
1.458.009,9  

 
100,0% 

             
517,65  
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ATIVIDADE - 
Manter as 
Atividades da 
Secretaria 
Geral do 
CAU/BR 

                      
153.270,00  

                     
140.674,58  

                         
-   

                           
-   

                            
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
140.674,58  

 
91,8% 

                     
12.595,42  

ATIVIDADE - GT 
de 
Harmonização 

                        
27.361,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                 
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

               
13.592,54  

                     
13.592,54  

 
49,7% 

                     
13.768,46  

 
Soma - Secretaria Geral 

                   
1.774.376,06  

                     
140.674,58  

                         
-   

                           
-   

                  
905.139,00  

                
475.330,54  

                    
68.163,44  

           
139.410,8  

                    
700,00  

                            
-   

               
13.592,54  

                
1.743.010,9  

 
98,2% 

                     
31.365,16  

Gerência 
Técnica 

ATIVIDADE - 
Manter as 
Atividades do 
SICCAU 
Corporativo 

                      
965.664,90  

                     
815.269,08  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                               
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
815.269,08  

 
84,4% 

                   
150.395,82  

ATIVIDADE -
Manter as 
Atividades de 
Tecnologia da 
Informação do 
CAU/BR 

                      
489.358,17  

                     
419.407,36  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
419.407,36  

 
85,7% 

                     
69.950,81  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- SICCAU 
Corporativo 

                      
818.267,97  

                       
10.489,00  

                         
-   

                           
-   

                  
116.565,50  

                
107.359,25  

                  
573.789,24  

                
9.971,00  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
818.173,99  

 
100,0% 

                             
93,98  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- 
Geoprocessam
ento 

                   
3.283.011,57  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                       
-   

               
2.829.440,02  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

             
453.119,98  

                
3.282.560,0  

 
100,0% 

                           
451,57  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Carteiras 
Profissionais 
para os 
Arquitetos e 
Urbanistas 

                   
4.020.888,64  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                    
14.243,00  

                  
15.071,06  

               
3.988.129,58  

                
2.945,00  

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                
4.020.388,6  

 
100,0% 

                          
500,00  
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PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Call Center 

                   
1.052.512,39  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                      
1.851,00  

                  
15.212,27  

               
1.035.374,55  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                
1.052.437,8  

 
100,0% 

                           
74,57  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- 
Informatização 
do CAU/BR 

                   
1.065.280,00  

                                      
-   

                         
-   

               
7.547,02  

                    
28.253,75  

                                 
-   

                  
837.983,50  

                            
-   

                
1.680,00  

                            
-   

             
189.673,59  

                
1.065.137,8  

 
100,0% 

                           
142,14  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Força Tarefa 

                      
124.202,97  

                     
123.952,97  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                   
123.952,97  

 
99,8% 

      
250,00  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Pesquisa 
Socioeconômic
a 

                        
36.000,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                        
-   

                                 
-   

                    
36.000,00  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
36.000,00  

 
100,0% 

                                    
-   

 
Soma - Gerência Técnica 

                
11.855.186,61  

                  
1.369.118,41  

                         
-   

               
7.547,02  

                  
160.913,25  

                
137.642,58  

               
9.300.716,89  

              
12.916,00  

                
1.680,00  

                            
-   

             
642.793,57  

             
11.633.327,7  

 
98,1% 

                   
221.958,89  

Gerência 
Administrativa 

ATIVIDADE - 
Manter as 
Atividades da 
Gerência 
Administrativa 

                      
459.384,21  

                     
355.309,17  

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

             
-   

                       
4.644,00  

                            
-   

                
1.759,78  

                            
-   

                             
-   

                   
361.712,95  

 
78,7% 

                     
97.671,26  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Gestão de 
Projetos e 
Ações do 
CAU/BR 

                                       
-   

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

     
-   

 
0,0% 

                                    
-   

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Modelagem 
Organizacional 
do CAU 

                                       
-   

                                      
-   

               
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                         
-   

                             
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                                    
-   

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Serviços de 
Telecomunicaç
ão por IP 

                        
40.000,00  

                                      
-   

                         
-   

                           
-   

                                  
-   

   
-   

                    
21.030,73  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
21.030,73  

 
52,6% 

                 
18.969,27  



 

 
116/117 

 

 

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Manutenção 
e 
funcionamento 
das Atividades 
Administrativas 
de Implantação 
do CAU/BR 

                      
824.334,88  

                       
12.725,56  

                         
-   

             
52.749,63  

                      
2.468,00  

                  
23.160,30  

                  
336.991,17  

           
284.110,1  

                
5.907,90  

                
4.170,06  

               
23.795,90  

                   
746.078,63  

 
90,5% 

   
78.256,25  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Concurso e 
Reforma da 
Sede 
Permanente do 
CAU/BR 

                                       
-   

                                      
-   

                         
-   

                       
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                                    
-   

 
0,0% 

                                    
-   

 
Soma - Gerência Administrativa 

                   
1.323.719,09  

                     
368.034,73  

                       
-   

             
52.749,63  

                      
2.468,00  

                  
23.160,30  

                  
362.665,90  

           
284.110,1  

                
7.667,68  

                
4.170,06  

               
23.795,90  

                
1.128.822,3  

 
85,3% 

                   
194.896,78  

Gerência 
Financeira 

ATIVIDADE - 
Manutenção 
das Atividades 
para 
Funcionament
o do CAU/BR 

                                       
-   

                                      
-   

                         
-   

                         
-   

                                  
-   

                                 
-   

                                   
-   

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-  

                                    
-   

 - 
                                    

-   

ATIVIDADE - 
Manter as 
Atividades da 
Gerência 
Financeira do 
CAU/BR 

                      
479.218,46  

                     
331.151,89  

                         
-   

                           
-   

                    
26.000,00  

                  
17.114,84  

                    
69.748,78  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

   
-   

                   
444.015,51  

 
92,7% 

                     
35.202,95  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Softwares 
Gerenciais 

                        
61.950,30  

                                      
-   

                 
-   

                           
-   

                                  
-   

                                 
-   

                    
59.955,36  

                            
-   

                             
-   

                            
-   

                             
-   

                     
59.955,36  

 
96,8% 

                       
1.994,94  

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 
- Manter as 
Atividades de 
Funcionament
o de 
Implantação do 
CAU/BR 

                   
1.423.538,42  

               
668.173,26  

                         
-   

             
15.497,43  

                                  
-   

                          
20,00  

                  
395.711,29  

                            
-   

              
16.953,41  

            
324.080,2  

                             
-   

                
1.420.435,6  

 
99,8% 

        
 3.102,77  
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ATIVIDADE - 
Manutenção 
das Atividades 
de 
Funcionament
o de 
Implantação do 
CAU/BR (Real. 
Jan. e Fev/12) 

                      
641.536,91  

                     
267.094,41  

                         
-   

               
1.723,57  

                  
-   

                                 
-   

                  
303.720,63  

              
17.936,88  

                             
-   

              
40.062,45  

               
10.998,97  

                   
641.536,91  

 
100,0% 

                                    
-   

Soma - Gerência Financeira 2.606.244,09  1.266.419,56                 -   17.221,00      26.000,00      17.134,84        829.136,06  17.936,88  16.953,41  364.142,71      10.998,97  2.565.943,43  98,5%         40.300,66  

Subtotal da Diretoria Geral  18.072.170,50  3.568.127,85   3.085,00  77.517,65  1.107.477,25  665.068,18  10.560.682,29  454.373,79  27.001,09  368.312,77  691.180,98  17.522.826,8  97,0%    549.343,65  

 

 EXECUTADO FINANCEIRO  
(COMISSÕES/ UNIDADE 

ORGANIZACIONAL) 
36.000.579,55     5.283.514,19    6.787,00  79.397,65  2.543.616,45   1.791.232,30  17.995.346,74  729.203,12  589.909,62  388.178,66     691.180,98  30.098.366,7  83,6%    5.902.212,84  

 

 


