1º RELATÓRIO SEMESTRAL DE 2020
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

APRESENTAÇÃO
Este RELATÓRIO SEMESTRAL tem o objetivo de reforçar o compromisso do
CAU/GO com a TRANSPARÊNCIA, prestando contas aos profissionais, mas
também à sociedade de suas principais ATIVIDADES e PROJETOS nos eixos
da
FISCALIZAÇÃO,
ATENDIMENTO,
ÉTICA
PROFISSIONAL,
COMUNICAÇÃO e POLÍTICA URBANA.

Estão também incluídas informações sobre a ESTRATÉGIA das ações e a
discriminação dos RECURSOS arrecadados e empenhados na execução de sua
prestação de serviço à sociedade.
Importante ressaltar o efeito transformador da pandemia de COVID-19 no Brasil,
que alterou as relações de trabalho, reduziu as atividades econômicas, fez com
que o respeito à vida fosse resgatado e gerou a necessidade de realização de
um PLANO DE CONTINGÊNCIA, que fez com que as atividades presenciais
fossem virtuais e alguns projetos fossem suspensos.

ESTRATÉGIA,
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

MAPA ESTRATÉGICO 2020
Percentual do
Orçamento

R$ 753.024

21,3%

R$ 456.190

12,9%

R$ 580.000

16,4%

R$ 120.000

3,4%

R$ 474.000

13,4%

R$ 63.000

2,9%*
*Percentual
do Pessoal

R$ 120.000

3,4%

ADOÇÃO DOS ODS DA ONU
O CAU/GO busca nas contratações e aquisições a
utilização de materiais sustentáveis, como o uso de
papel reciclado nos materiais gráficos e a compra de
uma menor quantidade de materiais plásticos.
Um dos maiores desafios enfrentados pelo CAU/GO é a
produção de documentos impressos. Em algumas áreas
a produção ainda é extensa e burocrática. Para o

próximo semestre, a gestão irá instituir um grupo de
trabalho para análise dos documentos arquivados para
formalizar sua destinação e para a proposição de ações
para a redução da impressão dos documentos, com o
uso de assinaturas eletrônicas devidamente
certificadas.
Algumas Ações Internas
Adotadas através dos ODS
✓

Manutenção do acordo
coletivo de trabalho dos
servidores.

✓

Realização do Concurso
Público
Nacional
de
Projeto de Arquitetura
para
Habitação
de
Interesse Social para
futura implementação de
programas habitacionais
no Estado de Goiás.

✓

Atualização do Portal
da Transparência do
órgão.

CONTINGENCIAMENTO PANDEMIA
Percentual do
Orçamento

R$ 592.560

-21,3%

20,3%

R$ 383.386

-16%

13,1%

R$ 360.500

-37,8%

12,3%

R$ 100.000

-16,7%

3,4%

R$ 429.000

-9,5%

14,7%

R$ 33.000

-47,6%

1,6%*
*Percentual
do Pessoal

R$ 100.000

-16,7%

3,4%

RESULTADOS E ATUAÇÃO
JUNTO À SOCIEDADE

FISCALIZAÇÃO
100

Com o cenário da pandemia da COVID-19, o ano de
2020 tem se mostrado um ano de adaptações e
inovações para superar os desafios impostos pelo
distanciamento
social
obrigatório,
conforme
recomendações das autoridades de saúde, de governo
e do próprio CAU/BR.
Na Área de Fiscalização (AFISC) do CAU/GO, não foi
diferente. A partir de 16 de março, todas as atividades
passaram a ser feitas remotamente, de casa.
Foi um momento em que toda a equipe se envolveu e
colaborou para que as atividades não ficassem
prejudicadas e com a FISCALIZAÇÃO INTELIGENTE,
muitas ações podem ser realizada em ambiente on line.
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A seguir, os resultados contabilizados de janeiro a julho.
Neste período a AFISC realizou um total de 251 AÇÕES
(relatórios), o que corresponde a 55% da meta anual.
Nos meses de janeiro a maio, a AFISC esteve apenas
com 2 colaboradores, e no mês de junho foram 3 (total).
O salto de número neste último mês se dá, além do fato
da equipe estar completa, com a implementação de
novas ações, explicadas mais adiante.
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GRÁFICO / PLANILHA : evolução dos relatórios de fiscalização
FONTE : AFISC

FISCALIZAÇÃO
OBJETIVO

Tornar a fiscalização um
vetor de melhoria do
exercício da Arquitetura
e Urbanismo
RELATÓRIOS
PREVISTOS

450 (100 %)
META PARA 2020

251 (55%)
REALIZADO ATÉ JULHO
Além de :
* 28 DENÚNCIAS recebidas pelo CAU/GO neste
semestre;
* 1 PALESTRA ON LINE – PUC/GO (nas demais
IES estão previstas para o segundo semestre);
* 12 PROTOCOLOS INTERRUPÇÃO
REGISTRO.

PRINCIPAIS PROJETOS

Projeto RUA e Projeto REDE (paralisados)
Realização de ações externas de fiscalização em Goiânia e Fiscalização de obras no
interior do estado e na região metropolitana e orientação aos profissionais,
respectivamente.

Projeto VALORIZA
Realização de palestras e campanhas prévias às fiscalizações, como forma de
prevenção de irregularidades (EM ANDAMENTO)

Projeto EMPRESAS REGULARES
Verificação de regularidade dos Responsáveis Técnicos (RRT Cargo/Função)

Projeto REDES SOCIAIS (nova ação)
Pesquisa de possíveis irregularidades e ilegalidades na prestação de serviços de
Arquitetura e Urbanismo.

Projeto ÓRGÃOS PÚBLICOS
Levantamento dos órgãos públicos do estado e sua regularidade junto ao Conselho,
bem como dos profissionais sem RRT;

Projeto CONTATO ARQUITETOS
Comunicado aos profissionais, divididos por municípios, a fim de provocar um contato e
colocando a AFISC à disposição no período da pandemia (denúncias, orientação, etc).

FISCALIZAÇÃO
Projeto REGULARIZAÇÃO DE EMPRESAS
Muitas empresas se registram no CAU/GO, mas nem
sempre permanecem ativas.
Com objetivo momentâneo de participar de licitação,
ou mesmo na execução de serviços esporádicos,
essas PJs (pessoas jurídicas) tornam-se registros
fantasmas em nosso sistema, pois não representam
mais uma informação válida.
Com objetivo de rastrear esses registros inócuos, e
também de orientar as empresas irregulares que
estão em atividade, a AFISC realiza todo ano uma
varredura no sistema, analisando todas as PJs
ativas.
Em 2019, foram encontradas 105 empresas
irregulares, e destas, 14 deram baixa ainda na fase
de orientação. Para os demais casos foram abertos
processos de fiscalização.
Só em 2020, 82 PJs já foram contatadas pela AFISC,
através de e-mail, e 20 já regularizam.
Na maioria das vezes, as empresas solicitam a
suspensão do registro, pois não prestam mais
serviços de arquitetura. A AFISC também analisa a
situação do CNPJ de todas as empresas junto à
Receita Federal e orienta os responsáveis.

TOTAL 2019

105
100

105 EMPRESAS FISCALIZADAS
82

1º SEMESTRE 2020
82 EMPRESAS FISCALIZADAS

50
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0

EMPRESAS
FISCALIZADAS

REG. FASE
ORIENTAÇÃO

Fonte: AFISC / CAU/GO

FISCALIZAÇÃO
Projeto CONTATO ARQUITETOS
Foi feita uma ação piloto no período de
teletrabalho, por meio do contado com
os arquitetos do interior do Estado. O
objetivo é informar os arquitetos sobre
as novas formas de trabalho, e ouvir as
demandas de cada região.
Até o momento foram contatados 376
profissionais dos seguintes municípios :
Caldas Novas (35), Catalão (28),
Cidade de Goiás (16), Corumbá (03),
Goianésia (13), Itumbiara (30), Jataí
(44), Luziânia (27), Mineiros (27), Novo
Gama (04), Pirenópolis (15), Planaltina
(04), Porangatu (09), Rio Verde (80),
Santa Helena (08), Uruaçú (11),
Valparaíso (22).
MAPA : MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM CONTATO DA FISCALIZAÇÃO
FONTE : AFISC

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
89,5%

das pessoas que
construíram ou reformaram não
contaram com o trabalho de um
profissional legalmente habilitado
(CAU/BR, 2015)
DESAFIO

Um dos maiores desafios da fiscalização, é fazer
com que suas ações cheguem (de maneira
equilibrada) em todo o Estado, tendo em vista o
número reduzido de pessoas na área, 3 analistas
fiscais, incluindo o gerente, e dois assistentes.
Desta forma, lançamos mão de ferramentas de
tecnologia e ações virtuais, em especial as de
CARÁTER EDUCATIVO E ORIENTATIVO, junto à
sociedade e aos profissionais, abrangendo
localidades distantes da sede.

Em um país em que, segundo o último Censo do
CAU/BR, em 2015, 89,5% das pessoas que
construíram ou reformaram não contaram com o
trabalho de um profissional legalmente habilitado, o
exercício ilegal se torna um problema real. Combater
esta ilegalidade, não simplesmente de forma punitiva
(multas), mas principalmente conscientizando a
população da importância do profissional da
arquitetura é, sem dúvida, um dos pilares do
CAU/GO.
Em 2020, a AFISC, mesmo com o cenário da
pandemia, vem buscando a proximidade com os
profissionais e com a sociedade, em ações que
promovem o debate e esclarece a importância da
arquitetura na segurança e bem estar da população.

Coibir Exercício Ilegal da Profissão
DESAFIO

ATENDIMENTO
O
ATENDIMENTO
do
CAU/GO é a principal porta
de
comunicação
dos
profissionais e a sociedade
com
o
Conselho
de
Arquitetura e Urbanismo de
Goiás.
Apesar de termos passado 3
meses dos 6 analisados em
isolamento
social,
quarentena e home office
devido à Pandemia do
COVID-19,
os
números
totais
do
atendimento
permaneceram similares ao
ano de 2019.
Portanto, todos os esforços
da equipe em manter a
QUALIDADE DO SERVIÇO
prestado apesar de todas as
dificuldades impostas pela
realidade mundial foram
válidos
e
continuamos
prestando um excelente
serviço à população,

comprovado pela ausência de reclamações na ouvidoria.
Percebe-se forte queda no atendimento presencial em consequência do fechamento do
CAU/GO em atendimento às diretrizes da OMS e do Estado de Goiás devido à citada
pandemia. É nítido, ainda, a substituição dos atendimentos por telefone pelo aplicativo
WHATSAPP, que, a cada dia, se transforma na ferramenta de contato mais utilizada pelos
profissionais.
A equipe do atendimento, apesar de reduzida, se esforça diariamente para prestar o
melhor serviço aos profissionais e sociedade de forma cortês e precisa.
A redução nos Atendimentos se deve à interrupção de atendimento presencial, que há
demanda reprimida de cadastro biométrico, a ser realizada no 2º semestre.

2019 x 2020 - Janeiro a Junho

9.149
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6.000
5.000

3.481

4.000

2.393
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2.426
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153*

1.000
0
Presencial

Telefone

E-mail
2019

Whatsapp

Total

2020

* O Atendimento Presencial foi suspenso dia 17/03/2020 devido à pandemia do
COVID19 e não foi retomado ao longo do semestre

Fonte: Gerência Técnica – CAU/GO

ATENDIMENTO
A Central de Tele Atendimento
Qualificado
(TAQ)
disponibilizada pelos números
0800-883-0113 e 4007-2613, e
ainda pelo chat e o e-mail,
caubr.gov.br/atendimento
e
atendimento@caubr.gov.br,
respectivamente.
Horário
de
funcionamento:
Segunda a sexta-feira, das 9 às
19 horas
A
Rede
Integrada
de
Atendimentos
(RIA)
envia
mensalmente os dados do
atendimento
do
TAQ
relacionados a Goiás. Neste
semestre,
as
reclamações,
quando
haviam,
eram
relacionadas ao funcionamento
do SICCAU, conforme dados ao
lado.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

No mês de janeiro houve maior
número de reclamações devido
às dificuldades dos profissionais
no mau uso e/ou funcionamento
do SICCAU, como dificuldade
para acesso do profissional (login
e senha), emissão de boletos de
anuidades.
Ressalta-se a diminuição do uso
do TAQ devido à grande
divulgação dos canais locais de
atendimento do CAU/GO e a
ausência de reclamações entre
os meses de abril e maio, devido
ao entendimento dos
profissionais das limitações no
atendimento causado pela
pandemia.

Maio

Junho

Nos períodos em que o SICCAU
funciona normalmente, não há
reclamações, sendo realizados
contatos para orientações.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Quanto ao atendimento ainda
não foi aplicada no atendimento.

MONITORAMENTO
DOS
ATENDIMENTOS
Implantar
um
sistema
de
gestão
e
acompanhamento das atividades.

Desenvolvê-la e implantá-la.

Atualmente, o acompanhamento é manual.

O CAU/GO elaborou sua própria CARTA DE SERVIÇOS baseada nas atividades registradas pela carta do
CAU/BR, porém, com prazos mais enxutos em algumas atividades para melhor atendimento ao profissional
e sociedade.
Endereço de acesso: https://www.caugo.gov.br/carta-de-servicos/
Outros canais:
Serviço de informações ao cidadão (SIC): Para requerimentos presenciais ou online, 24h.
https://transparencia.caubr.gov.br/esic
Acessibilidade aos serviços e instalações: O CAU/GO possui sede totalmente acessível, oferecendo
sanitários adequados para PcD e balcões de atendimento. Para pessoas com deficiência de fala e audição,
oferecemos a possibilidade de atendimento via chat e e-mail.
Ouvidoria: Por meio deste canal (ouvidoria.caubr.gov.br), o cidadão pode registrar e acompanhar manifestação
eletronicamente.

ÉTICA PROFISSIONAL
Seguindo seu Plano de Ações de 2020, a Comissão de
Ética e Disciplina do CAU/GO aprovou, em junho, o
material para divulgação do Código de Ética e Disciplina
nas redes sociais, em formato direto, com inserções de
informações sintetizadas e objetivas.

Foram aprovados 15 inserções temáticas, cada
qual com duas ou três telas.

ÉTICA PROFISSIONAL
No primeiro semestre de 2020, foi realizada uma reunião presencial da Comissão de Ética e
Disciplina, no mês de fevereiro, e nos meses seguintes, outras três reuniões foram virtuais, em
virtude do teletrabalho aprovado durante o período da pandemia.
Os trâmites processuais sofreram limitações inerentes às consequências da pandemia, sobretudo
pela suspensão de prazos e determinados procedimentos, como julgamentos. Assim, a comissão
analisou processos em fases que não demandavam participação das partes, dando os
encaminhamentos necessários, mas sem enviar as notificações, que serão retomadas nas condições
ideais.
Foram propostas 05 novas denúncias,
sendo 3 sobre descumprimento de
normas técnicas; 1 de descumprimento
contratual; 1 de assuntos diversos
(servidor captando clientes).

Novas Denúncias 2019

Descumprimento Contratual
Normas Técnicas
Outros

No primeiro semestre de 2020, 03
processos foram admitidos e 1 processo
foi julgado pelo Plenário do CAU/GO,
resultando
numa
condenação
a
suspensão cumulada com multa.
Em virtude das restrições, as audiências
previstas para abril foram suspensas.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Neste primeiro semestre
de 2020, o CAU/GO teve
como meta de seu plano
de ação, dentre outros,
ampliar o conhecimento
do Código de Ética e
Disciplina e das condutas
previstas.

As dúvidas e incertezas
foram diversas e sobre
todos os assuntos, daí a
razão em suprir as
dúvidas dos profissionais
acerca da legislação do
CAU,
aproximando
o
profissional à instituição.

A temática não foi isolada,
sendo
praticada
em
conjunto
com
outras
Comissões,
buscando
alinhar as novas práticas e
serviços
oriundos
do
isolamento social, com as
disposições
éticas
e
disciplinares.

Assim, o objetivo é
minimizar os possíveis
impactos nas relações do
profissional Arquiteto e
Urbanista para com seus
clientes,
colegas
e
sociedade, num momento
delicado
como
o
vivenciado no início de
2020.

COMUNICAÇÃO
Com a pandemia, o atendimento
e os eventos presenciais foram
diretamente afetados, reforçando
a necessidade de uma
COMUNICAÇÃO EFICIENTE e
que cada vez mais caminha para
o virtual, com sua consolidação
nas REDES SOCIAIS.

PROFISSIONAL

CANAIS DE
DIVULGAÇÃO

Comunicados whatsapp

Boletim Perspectiva

SOCIEDADE

Instagram

Assessoria de imprensa

Facebook

Instagram/Facebook (post pago)

INDICADORES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Inserções qualificadas

Redes sociais

Instagram alcance
adipiscing elit. LoremWhatsapp/
ipsum dolor sit

na imprensa local

Alcance post pago

Perspectiva*
orgânico** amet, consectetur adipiscing
elit

2020

34%

2019

37%

2020

2019

2020

56,6 mil

24 mil

4,7 mil

2019

2020

Site institucional
2,2 mil
1,7 mil

2019

1,7 mil

**média 10 melhores *média por mensagem/post

PRINCIPAIS PAUTAS (QUALIFICADAS / TOTAIS)
SETOR SUL (3/7), CORONAVÍRUS (3/5), DRENAGEM
URBANA (3/5), PLANO DIRETOR (2/3), MOBILIDADE
(2/4), QUESTÕES URBANAS GERAIS (3/10), CARTAS
A PREFEITURAS (1/3), CONCURSO ATHIS (0/6)

COMUNICAÇÃO
Os posts patrocinados nas REDES SOCIAIS, pelos
perfis do Conselho no Instagram e no Facebook, são
direcionados para a sociedade ou para o profissional,
a depender do conteúdo. No total, o semestre teve 8
posts patrocinados, que alcançaram de 31 mil a 90
mil pessoas por post.

SITE INSTITUCIONAL
40 conteúdos postados
10,5 mil acessos/mês
62,8 mil acessos/semestre
29,8 mil usuários

Os 110 posts
orgânicos realizados
de janeiro a junho
alcançaram até 11
mil pessoas por
post.

DIRECIONADA AO ARQUITETO:
COMUNICADOS NO WHATSAPP
13 mensagens enviadas
850 profissionais
alcançados/msg

BOLETIM PERSPECTIVA
12 mensagens enviadas
900 profissionais
alcançados/msg

COMUNICAÇÃO
Com a necessidade de criar eventos virtuais, o CAU/GO iniciou a realização de LIVES tratando de
temas que impactam diretamente as atividades de Arquitetura e Urbanismo e o alcance ampliou
com relação aos eventos presenciais.
PEQUENOS ESCRITÓRIOS - BOAS
PRÁTICAS EM TEMPO DE PANDEMIA
(06/05/2020)
351 visualizações
CORONAVÍRUS - SAÚDE PÚBLICA É
URBANISMO (14/05/2020)
486 visualizações

GESTÃO FINANCEIRA PARA ARQUITETOS
NA PANDEMIA (19/05/2020)
316 visualizações
IMPACTO DA PANDEMIA NA MOBILIDADE
URBANA (23/06/2020)
383 visualizações

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
DIVERSIFICAR PAUTAS A PARTIR DO TEMA
ARQUITETURA E SAÚDE - imprensa, anúncios
rádio, postagens redes sociais para sociedade.

Desenvolver pautas visando contribuir para
ARQUITETOS
APRIMORAREM
SUA
ATUAÇÃO PROFISSIONAL, neste momento de
crise sanitária e econômica - site, Perspectiva,
whatsapp, lives, posts redes sociais.

Manter atualizada nova AGENDA com LIVES e
EVENTOS ONLINE dos Conselhos de
Arquitetura de todo o país e DIVERSOS,
informando sobre oportunidades de outras
instituições.

O objetivo é consolidar o CAU/GO como
referência para buscas de eventos e conteúdos
de ARQUITETURA E URBANISMO.
Banner na página principal do site www. caugo.gov.br

POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL
Com a existência da COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA
URBANA E AMBIENTAL – CPUA, o CAU/GO desenvolve
seu papel de informar aspectos técnicos com relação à
legislação e aos “problemas urbanos” presentes na maioria
das cidades goianas. Essa atuação reforça o papel do
arquiteto e urbanista no cuidado com a cidade.
Com essas ações, ressalta-se a
importância
do
PLANEJAMENTO
URBANO.

Nesse sentido, a CPUA passou o
primeiro semestre organizando um
GUIA que será lançado no segundo
semestre.

Além disso, auxiliou na elaboração da
CARTA AOS CANDIDATOS das
Eleições Municipais, que será lançada
pelo CAU/BR após uma série de LIVES
CICLO NOSSAS CIDADES, que será
realizado em julho deste ano.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
As ELEIÇÕES DO CAU e as
MUNICIPAIS acontecem em 2020.

ELEIÇÕES

Foram levantadas as carências de legislações
urbanísticas e ambientais em diversos municípios
goianos.
Com isso, pensando no APOIO TÉCNICO,
inicialmente,
aos
municípios
da
Região
Metropolitana de Goiânia, nos municípios com
mais de 20 mil habitantes e aqueles pertencentes
à Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), o CAU/GO
convidou 84(oitenta e quatro) municípios a
integrarem uma REDE DE INFORMAÇÕES E
BOAS PRÁTICAS NAS CIDADES GOIANAS.
O maior desafio para esse segundo semestre é a
efetiva reunião desses técnicos e a criação dessa
rede
que
servirá
para
TROCAS
DE
INFORMAÇÕES, criação de CAPACITAÇÕES e
elaboração de uma GUIA DE BOAS PRÁTICAS,
reforçando o CAU/GO como referência na
temática de PLANEJAMENTO URBANO E
GESTÃO DAS CIDADES.

MAPA : Municípios convidados, inicialmente, pelo CAU/GO para ingressar na
REDE DE INFORMAÇÕES E BOAS PRÁTICAS NAS CIDADES GOIANAS
FONTE : Assessoria de Relações Institucionais, apoio AFISC

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
E GESTÃO DO CONSELHO

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS CORRENTES – JAN A JUN 2020

Aplicação
Financeira
1%

Outras Receitas
Correntes
1%

Taxas e Multas
3%

Anuidade PF
42%
RRT
48%

Anuidade PJ
5%

A arrecadação até junho de 2020 está 19% menor
que o previsto para o período, o que se deve às
reduções nas receitas com anuidades (prorrogação
do prazo de pagamento sem multa até 31/07) e
RRTs, refletindo o cenário econômico na pandemia.

Anuidade PF
Anuidade PJ
RRT
Taxas e Multas
Aplicação Financeira
Outras Receitas Correntes

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS – 2015 A 2020

O valor realizado no período de janeiro a junho de 2020 apresentou uma redução de 12% em
relação a 2019, e está 19% abaixo do orçado para o período (R$ 2.406mil), mesmo com
recuperação com relação ao mês anterior, o resultado do semestre foi diretamente afetado pela
pandemia no Brasil, em Goiás a partir do mês de março.

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS CORRENTES – JAN A JUN 2020
Encargos + Taxas
42.423
3%

CSC + Fundo de
Apoio
100.229
8%

Prestação de
Serviço
134.780
10%

Pessoal
1.018.860
78%

Os custos foram reduzidos em 26% do previsto para o
período, esse Contingenciamento foi feito principalmente
nas prestações de serviço devido à pandemia.

Pessoal

Diárias + Passagens

Material de Consumo

Prestação de Serviço

Encargos + Taxas

CSC + Fundo de Apoio

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS – 2015 A 2020

As DESPESAS TOTAIS previstas no período de janeiro a junho de 2020 eram de R$ 1.769mil, e foram
realizados R$ 1.311mil, sendo 26% menor que o previsto, principalmente pela suspensão de Editais
de Patrocínio previstos e não executados.

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO
RECEITA X DESPESA CORRENTE – JAN A JUN

No período de janeiro a junho de 2020 houve superávit de R$ 636mil, que foi aplicado em fundo DI.
Estava previsto superávit de R$ 637mil, o que demonstra que o esforço de Contingenciamento está
sendo adequado para enfrentar a queda da arrecadação. Informa-se também Despesa de Capital de
R$ 14.623,07.

GESTÃO DE PESSOAS
Perfil de Conselheiros e Empregados

05 empregados
efetivos ocupando
emprego de livre
provimento e
demissão (DAS)

06 empregados
de livre
provimento e
demissão (DAS)

05 empregados
com até 30
anos

9 empregados
de 31 a 40 anos

11 mulheres

20
CONSELHEIROS

5 empregados
de 41 a 50 anos

09 homens

10 Titulares e 10
Suplentes

09 empregados
efetivos
1 empregado
de 51 a 60 anos

02 mulheres

02 homens

02 em
arquitetura e
urbanismo

09 homens

20
EMPREGADOS
ATIVOS
12 mulheres

01 em
jornalismo

04
estagiários
de nível
superior

01 em
contabilidade

GESTÃO DE PESSOAS
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
R$ 932.542
Investimento
realizado em
Pessoal

47,90%
da receita tem
vinculação com a
Folha

O desempenho dos empregados
públicos passou a ser auferido no ano
de 2019, com a aprovação da Portaria
CAU/GO nº 06/2019 , tendo seu
resultado final em julho de 2020. Até o
momento não está previsto o
pagamento de gratificação por
desempenho, apenas a concessão de
uma folga de trabalho para os
avaliados que obtiveram nota de
desempenho acima de 80%.

PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E
SALÁRIOS (PECS)
Em 2019, foi contratada empresa de
consultoria para a elaboração e
implantação do PECS. Atualmente, a
aprovação do PECS está em fase de
conclusão
na
Comissão
de
Administração e Finanças.

FOLHA DE PAGAMENTO

COMPRAS E CONTRATOS
GESTÃO DE TI
(NÍVEIS)

ESTADUAL
Manutenção
dos
computadores e
servidor.

Centro de
Serviço
CompartilhadoCSC CAU/BR

NACIONAL

Recursos aplicados
em TI no primeiro
semestre de 2020:
R$ 82.966,55

As contratações mais relevantes do
CAU/GO estão ligadas as três principais
metas previstas no Plano de Ação, são
elas: a) organização e manutenção da
sede; b) estruturação e adequação da
sede e c) gestão de recursos humanos.
Com o teletrabalho instituído a partir
de 16 março de 2020, o volume de
licitações e contratos no primeiro
semestre de 2020 foi reduzido. Alguns
contratos não foram utilizados
considerando que não seriam
necessários no período de home
office.
Importante ressaltar o apoio do
CAU/BR como resposta à pandemia e à
redução das receitas, por meio da
redução da contribuição ao Centro de
Serviço Compartilhado - CSC CAU/BR
pela metade a partir de abril e em 80%
a partir de julho como medida de
sustentabilidade e apoio aos UFs na
execução de Projetos que foram
prejudicados pelo Contingenciamento.

Compra Direta
• Quantidade: 14
• Valor contratado:
R$ 60.864,93
Pregão
• Valor contratado:
R$ 23.490,00
(Obs.: Pregão realizado em
2019)

Contratações
mais relevantes:
Reforma e
adequação da
sede e Materiais
para o combate
ao contágio da
Covid-19

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA
O 2º SEMESTRE DE 2020

REATIVAÇÃO DE PROJETOS SUSPENSOS

Formação Profissional
Realização de Reunião com Coordenadores de Curso e Seminário voltado para o ENSINO E
FORMAÇÃO em Arquitetura e Urbanismo;

Patrocínio e Apoio Institucional
Realização de EDITAL DE PATROCÍNIO para Projetos Culturais e Publicações relacionadas à
ARQUITETURA E URBANISMO;

Acordos e parcerias
Confirmar a participação dos técnicos municipais na REDE DE INFORMAÇÕES E BOAS PRÁTICAS
NAS CIDADES GOIANAS; firmar novas parcerias no programa ARQUITETO, AQUI TEM BENEFÍCIO.

Assistência Técnica
Premiação do Concurso Público de Arquitetura em parceria com a AGEHAB;
Retomada do Edital de ATHIS 2020 ;

Estruturação do Conselho

Para o próximo semestre o CAU/GO irá investir na atualização das máquinas existentes, na
contratação de back up em nuvem para resguardar os dados gerados diariamente e na compra
de softwares de segurança e demais softwares necessários para a execução dos serviços. Além
de implementar portaria sobre politica de segurança da informação.

SAIBA MAIS
Nesse Relatório estão contidas informações necessárias para a compreensão geral da
atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO. Para saber mais
ou solicitar alguma informação, basta utilizar nosso ATENDIMENTO ou outros canais
especializados:

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Canal de comunicação com o cidadão, cujo objetivo é fornecer informações sobre
os atos e fatos de gestão praticados pelo conjunto autárquico do CAU. Por meio
dos dados disponibilizados, a sociedade pode exercer o controle popular frente à
qualidade e à quantidade dos gastos da autarquia. Funcionamento 24h.
SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC): Para requerimentos presenciais ou
online, 24h. https://transparencia.caubr.gov.br/esic
CENTRAL DE TELEATENDIMENTO QUALIFICADO (TAQ): 800-883-011e 4007-2613,
caubr.gov.br/atendimento (chat) e atendimento@caubr.gov.br. Seg. a sex., 9h19h.
OUVIDORIA: Por meio deste canal (ouvidoria.caubr.gov.br), o cidadão pode
registrar e acompanhar manifestação eletronicamente. Demanda é respondida
em até 10 dias úteis.

