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2 - APRESENTAÇÃO 
 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na condição de Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, o CAU/GO elaborou

seu Relatório de Gestão, conforme estrutura geral de conteúdos definidos  na DN/TCU nº
161/2017,  aplicável  aos  Conselhos, bem como,  em conformidade às  considerações e
orientações disponíveis no sistema de apresentação o relatório de gestão ao TCU, o e-
Contas.

Principais realizações da gestão no exercício
Em 2017, o fortalecimento do CAU/GO continuou aumentando junto aos profissionais e a

sociedade. O avanço da parceria junto ao Ministério Público Estadual e a elaboração de
parecer  técnico sobre um grande empreendimento em Goiânia,  colocaram o nome do
Conselho na mídia como defensor da legislação urbana e da cidade,  trazendo respeito e
reconhecimento  ao  CAU/GO  e  seus  profissionais  neste  período.  Como  fruto  dessa
importante parceria com o MP, foi realizado o debate sobre Planos Diretores Municipais,
num momento onde vários planos estão passando por revisão no Estado. Durante o evento,
foram distribuídos folders sobre o papel do arquiteto no planejamento urbano e, ao final do
debate,  foi  produzido um documento  coletivo  com recomendações para  elaboração e
revisão dos planos diretores municipais  que foi  enviado a  56 prefeitos.  Além disso,  o
trabalho de elaboração dos relatórios de acessibilidade dos edifícios e espaços públicos,
também junto ao MP/GO, rendeu importante divulgação do trabalho do CAU/GO. Sobre o
tema, foi elaborado folder informativo que foi distribuído no evento realizado em dezembro
no Tribunal de Contas do Estado, onde o CAU/GO levou a arquiteta e urbanista Silvana
Cambiaghi para ministrar palestra com o tema "Cidade com Acessibilidade para Todos". 

As aulas magnas de 2017 incluíram dois importantes temas. Em março foi  realizada a
palestra do arquiteto e urbanista Caio Santo Amore, do Instituto Peabiru, sobre Assistência
Técnica para Habitação de Interesse Social, que ocorreu junto com o lançamento do edital
de patrocínio do mesmo tema. Já no segundo semestre, a aula magna ocorreu junto ao
Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura - ENEA GYN com  palestra sobre Política
Habitacional com o professor Nabil Bonduki. Em ambas as palestras, marcaram presença
alunos e docentes das 12 instituições de ensino superior existentes no Estado. A exposição
Centenário de Vilanova Artigas promoveu uma grande mobilização junto às escolas de
arquitetura de Goiás, tanto na parceria para realização do evento, que foi realizado no
Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás e contou com professores debatedores da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, quanto na mobilização de professores  e alunos
na participação das sessões de cinema e na visitação da exposição.

A  distribuição  do  material  impresso  sobre  as  atribuições  profissionais  e  fiscalização,
realizada nas palestras aos formandos dos cursos de arquitetura e urbanismo continua
gerando impacto positivo no exercício regular  da profissão  e criando um laço entre o
CAU/GO e os jovens arquitetos. A distribuição de mais de 1.000 volumes do Código de Ética
Profissional, impresso em volume de bolso pelo CAU/GO, e o andamento eficiente dos
processos  éticos  com  a  aplicação  de  penalidades  aos  profissionais  envolvidos,  tem
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promovido uma conscientização nos profissionais quanto à importância da elaboração de
bons  contratos  e  do  pleno  exercício  profissional.  Em  2017,  o  Conselho  apurou
especialmente denúncias de descumprimento da legislação urbana por parte das prefeituras
locais durante o processo de revisão dos planos diretores com grande repercussão local. No
exercício profissional, a fiscalização preventiva em eventos de arquitetura como as mostras
Casa  Cor  Goiás,  Morar  Mais  e  Casulo  tem  consolidado  uma  cultura  de  registro  das
atividades de arquitetura de interiores.

A  auditoria  e  melhoria  da  aba  Transparência  para  atendimento  da  Lei  de  Acesso  à
Informação também se apresenta como uma importante ação do período na promoção da
transparência como objetivo de primeira ordem dessa gestão. A realização do segundo
encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF promoveu uma importante troca de informações e
o rico debate sobre o formato do relatório de prestação de contas e os indicadores de
eficiência  atualizados  no  planejamento  estratégico.  O  resultado  das  discussões  foi
apresentado no Seminário Nacional de Planejamento realizado em Brasília em junho e as
contribuições enviadas ao CAU/BR visando o aprimorando do trabalho em todo país.

Nas ações locais, o destaque foi a elaboração dos projetos complementares, orçamento e
início das obras de estruturação da sede, bem como aquisição de sistema de climatização e
equipamentos de TI.  Com o término das obras previsto para abril  de 2018, o CAU/GO
poderá proporcionar melhor conforto aos colaboradores, profissionais e demais visitantes,
com espaço físico adequado e climatizado e melhor infraestrutura de informática.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Da mesma forma que ocorreu em 2016, a principal dificuldade encontrada em 2017 foi a

redução das receitas de arrecadação perante o previsto e o histórico desde 2012, sendo
necessária a reformulação das ações e do orçamento previstos. A situação econômica do
país afetou a atuação profissional e os recebimento dos arquitetos e urbanistas goianos que,
por  sua  vez,  resultou  em  considerável redução  na  emissão  dos  Registros  de
Responsabilidade  Técnica  emitidos  pelos  profissionais  e  agravou  a  situação  de
inadimplência  quanto  ao  pagamento  das  anuidades  do  Conselho.  A  Comissão  de
Administração e Finanças acompanhou atentamente os trabalhos de apuração de contas ao
longo  dos  meses  e  definiu  como  meta  administrativa  redução  intensa  de  gastos  do
CAU/GO.  Em 2016 já havia sido reduzida a carga horária de trabalho dos gerentes e
assessores,  o  que  se  manteve  em 2017,  visando,  além de  economia  financeira,  não
ultrapassar a meta do percentual da folha sobre a receita corrente, que possui teto máximo
de 55%. A redução de gastos com viagens, incluindo treinamentos, ações de fiscalização no
interior e representação em eventos também foi apontada como alternativa para economia
de recursos. A reformulação orçamentária realizada em agosto de 2017 considerou esta
redução e ajustou os valores previstos para que os gastos fossem realizados dentro de
limites mais precisos e adequados a situação financeira.

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
Os principais  resultados considerando os  objetivos  estratégicos  foram: Excelência

organizacional: Aprimoramento da arquitetura e urbanismo em Goiás através da fiscalização
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do  exercício  profissional,  apuração  de  denúncias  e  instauração  de  processos  ético-
profissionais com a aplicação de multas e penalidades ao profissionais envolvidos. Eficácia
no atendimento e comunicação com os profissionais através do atendimento prestado aos
arquitetos e urbanistas na realização de registros profissionais, emissão de certidões e
declarações,  instrução  técnica  para  o  preenchimento  de  RRTs e  geração  de  boletos,
emissão de pareceres técnicos,  realização de campanhas e eventos de promoção da
arquitetura e urbanismo e oferta de cursos, produtos e serviços com desconto.  Relações
institucionais: Garantia da participação dos arquitetos na gestão urbana através da atuação
da Comissão de Política Urbana e Ambiental com a pactuação de parcerias e apuração de
denúncias quanto ao descumprimento da legislação urbana e implantação de projetos
significativos para as cidades goianas. Também são garantia de participação as ações
realizadas junto aos gestores municipais quanto a importância do planejamento urbano e a
participação em diversos conselhos municipais e estaduais ligados ao planejamento e
gestão  urbana,  habitação  e  meio  ambiente.   Relação  com  a  sociedade:  Eficácia  no
relacionamento e comunicação com a sociedade através da participação em entrevistas e
geração de notícias e realização de eventos sobre temas que envolvem a arquitetura e
urbanismo. Divulgação das normas, responsabilidades, código de ética, e exemplos da boa
arquitetura para que a sociedade reconheça o papel do profissional como agente importante
da construção do ambiente edificado e urbano com qualidade.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/GO CNPJ 14.896.563/0001-14

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (62) 3095-4655

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO gerenciafinanceira@caugo.gov.br

PÁGINA INTERNET www.caugo.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Avenida Engenheiro Eurico Viana, nº25, Qd 04, Lote 01 E, Edifício Concept Office, 3º andar,
salas 301 a 309

CIDADE Goiânia UF GO

BAIRRO Vila Maria José CEP 74815465

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da arquitetura e urbanismo.

Conforme prevê a Lei 12.378/2010, de criação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
dos Estados e do Distgrito Federal, no artigo 34, compete aos CAUs:
"I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR, nos demais atos normativos do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR e nos próprios atos,
no âmbito de sua competência;
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do Regimento Geral do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
CAU/BR;
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas
jurídicas  habilitadas,  na  forma desta  Lei,  para  exercerem atividades  de  arquitetura  e
urbanismo, mantendo o cadastro atualizado;
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os
acervos técnicos;
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento Geral do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL CAU/BR;
X  -  deliberar  sobre  assuntos  administrativos  e  financeiros,  elaborando  programas  de
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3.2 NORMAS 

 

 

 

trabalho e orçamento;
XI  -  sugerir  ao  CAU/BR medidas  destinadas  a  aperfeiçoar  a  aplicação  desta  Lei  e  a
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.
§1º O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá
como limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes,
observadas as normas de ordem pública relativas à contratação de serviços e à celebração
de convênios.
§2º Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do
Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, a conta do fundo especial a que se refere o art. 60."

Informações adicionais

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO foi criado pela Lei Federal nº
12.378, de 31/12/2010 que "Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs e dá outras providências."

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - CAU/GO é regido, de forma interna,
através de instrumentos como o Regimento Interno do CAU/GO, aprovado em Plenária no
dia 26 de outubro de 2017, além das Deliberações Plenárias e Portarias. Este Conselho,
atenta-se ainda às normas e instruções exaradas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil - CAU/BR através de Resoluções.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
www.caugo.org.br - link legislação

Informações adicionais
http://transparencia.caugo.org.br/
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3.3 HISTÓRICO 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) foram criados pela Lei nº 12.378, de
31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país.
Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, o CAU 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. 24 da Lei 12.378/2010).

A Criação de um Conselho exclusivo para os profissionais de arquitetura e urbanismo, antes
vinculados  ao  sistema  CREA/CONFEA,  representou  uma  conquista  histórica  para  a
categoria  e  garantiu  maior  autonomia  e  representatividade  para  a  profissão.  Após  a
aprovação da Lei  de criação, durante o ano de 2011, foi  constituída uma comissão de
transição CREA/CAU que organizou a primeira eleição para composição da primeira gestão
onde foram eleitos 20 conselheiros sendo 10 titulares e 10 suplentes. Após a eleição, no
início de 2012, os conselheiros eleitos fizeram a eleição do Presidente e Vice e organizaram
a composição das comissões que deveriam gerir os trabalhos em cada área do Conselho.
No  primeiro  ano  de  existência,  em  2012,  o  Conselho  teve  que  objetivar  suas  ações
principalmente na estruturação mínima de espaço físico e equipe para o desempenho de
suas funções primordiais. O Sistema de Informações e Comunicação do CAU - SICCAU,
onde  são  registrados  os  dados  dos  profissionais  e  empresas  e  os  Registros  de
Responsabilidade Técnica – RRTs foi emergencialmente desenvolvido e implantado, e vem
tendo melhorias constantes no funcionamento para melhor atender e facilitar o trabalho do
profissional arquiteto e urbanista.

Em 2013 foi realizado o primeiro concurso público para quadro de funcionários efetivos do
CAU/GO e os primeiros colaboradores assumiram em abril de 2014. Ainda em 2014 foi
realizada chamada pública para aquisição da sede própria. Em 2015, já sob a tutela da
segunda gestão, com quadro de pessoal estruturado e ocupando a nova sede, o Conselho
realizou concurso público de arquitetura de interiores para estruturação completa do novo
espaço físico.

Em 2016, ciente da crise econômica que afetou a economia do país e com a brusca redução
na arrecadação dos valores previstos com RRTs e Anuidades, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo  de  Goiás  promoveu  uma  reformulação  das  ações  internas  previstas,
especialmente no que se refere aos gastos com pessoal, houve redução da carga horária
dos gestores e da assessora jurídica com respectiva redução proporcional de salário. Esta
redução teve reflexo na velocidade de execução das tarefas nas áreas de trabalho dos
colaboradores afetados. Outras medidas realizadas para a contenção de gastos foram o
cancelamento do projeto de fiscalização no interior do Estado, reduzindo assim custos com
diárias e auxílio-transporte aos agentes de fiscalização, redução de gastos com campanhas
de  divulgação  e  material  de  consumo  de  forma  geral,  redução  na  participação  de
conselheiros e colaboradores em eventos fora da cidade de Goiânia reduzindo os gastos
com passagens aéreas e diárias, dentre outros cortes realizados. Em 2017, em face da crise
econômica que persistiu no País com a consequente queda da arrecadação dos valores
previstos com anuidades e RRTs, o Conselho permaneceu adotando medidas internas, com
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

redução de gastos, especialmente, com pessoal, diárias, passagens aéreas, dentre outros.

Em 2016 foram registrados avanços no fortalecimento do CAU/GO junto aos profissionais e
a sociedade, o que permaneceu em 2017 em que o Conselho firmou diversos convênios de
cursos e serviços que proporcionaram benefícios para os arquitetos e urbanistas, além de
firmar parceria junto ao Ministério Público Estadual, elaborando pareceres técnicos sobre os
edifícios e espaços públicos da capital e se posicionando ativo sobre as principais obras e
acontecimentos que envolvem as cidades goianas.

Em 2016 e  2017,  o  Portal  da  Transparência  foi  reformulado  em conformidade  com a
legislação vigente, contendo todas as informações, tais como: licitação, gestão de pessoas,
legislação, chamadas públicas, finanças, viagens, planejamento e outras, conforme pode-se
constatar  no  site  do  CAU/GO,  promovendo  maior  transparência  das  atividades  aos
profissionais e cidadãos.

 

ANEXO - Descrição do Organograma - Descrição das Competências e Atribuições - Vide
anexo do tópico 3.4 no final da seção
ANEXO - Organograma CAU/GO - Em conformidade com a Deliberação Plenária nº 34/2016
e a Deliberação Plenária nº 70/2017 - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Descrição do Organograma - Descrição
das Competências e Atribuições - Anexo

do tópico 3.4
 



A estrutura organizacional do CAU/GO é composta pelas áreas da: Presidência, Plenário e Comissões, além das áreas Técnicas, Fiscalização,
Administração e Recursos Humanos,  Planejamento e Finanças e Comunicação.  Abaixo são descritas as funções da presidência,  gerências e
comissões permanentes, com os responsáveis pela coordenação.

Áreas
Estratégicas

Competências Titular Cargo
Período de

atuação

Presidência

Cumprir  e  fazer  cumprir  a  legislação  federal  e  a  referente  ao  exercício  da
Arquitetura e Urbanismo, o Regimento Geral, o Código de Ética e Disciplina do
CAU/BR, as Resoluções, as decisões plenárias e os atos normativos baixados
pelo CAU/BR, bem como este Regimento Interno e demais atos baixados pelo
CAU/GO;  Representar judicialmente e extrajudicialmente o CAU/GO; Presidir
as reuniões do Conselho, cuidar das questões administrativas relacionados às
competências do CAU/GO, zelando pelo cumprimento das disposições legais
vigentes, assim como as decisões emanadas do Plenário.

Arnaldo
Mascarenhas

Braga
Presidente

01 de janeiro
2015 – atual

Presidência

Auxiliar  a  Presidência  no  desempenho  de  suas  funções;  Atuar  junto  às
Comissões,  Assessorias,  Gerências e demais órgãos de Apoio do CAU/GO;
Dar  cumprimento  às  decisões  aprovadas  pelo  Plenário,  conforme  suas
atribuições  normatizadas;  Acompanhar  a  execução  dos  trabalhos  técnicos,
financeiros e administrativos do CAU/GO; Elaborar o planejamento estratégico
da autarquia em todas as modalidades de atuação e submeter suas conclusões
à apreciação da Comissão de Administração e Finanças para aprovação do
Plenário.

Isabel Barêa
Pastore

Gerente-Geral
05 de janeiro
2015 – atual

Área de
Fiscalização

Gerenciar,  planejar  e coordenar  a  atuação dos trabalhos da fiscalização do
CAU/GO,  feitas  por  fiscalização  de  rotina  ou  por  meio  de  denúncias  da
sociedade;  Elaborar  e acompanhar o planejamento estratégico da sua área;
Planejar  ações  que  visam  orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o  exercício  da
Arquitetura e Urbanismo.

Edinei Souza
Barros

Gerente de
Fiscalização

13 de julho
de 2015 -

atual



Área Técnica

Gerenciar a área técnica dando suporte necessário para um atendimento de
excelência ao profissional arquiteto e urbanista; Supervisionar e acompanhar
processos  de  registros  realizados  pelo  atendimento;  Acompanhar  e  avaliar
aspectos  da  atividade  profissional  no  tocante  à  conduta  ética;  Elaborar  e
acompanhar o planejamento estratégico da sua área.

Giovana Lacerda
Jacomini

Gerente
Técnico

20 de
fevereiro de
2017 - atual

Área de
Planejamento

e Finanças

Gerenciar,  planejar,  supervisionar,  controlar  e  coordenar  as  atividades  de
planejamento  estratégico,  orçamento  e  controle  financeiro  do  CAU/GO;
Elaborar e acompanhar o planejamento estratégico da sua área.

Luciene
Boaventura dos

Santos 

Gerente de
Planejamento e

Finanças 

15 de outubro
de 2015 -

atual

Área de
Administração

e Recursos
Humanos

Administrar o CAU/GO, garantindo o seu pleno funcionamento, com a correta
prestação dos serviços e oferta de materiais de consumo a todas as áreas;
Administrar  o recursos humanos,  com convocação,  contratação e demissão,
acompanhamento,  controle  de  frequência  e  horário  de  trabalho;  Controle  e
manutenção  de  patrimônio,  almoxarifado  e  serviços  gerais; Administrar  os
contratos de prestação de serviços;  Revisar e implementar fluxos, processos,
procedimentos e sistemas administrativos; Preparar relatórios mensais e anuais
relativo  ao  RH,  almoxarifado,  segurança  e  serviços  gerais;  Elaborar  e
acompanhar o planejamento estratégico da sua área.

Adriana Coradini
Curado

Gerente de
Administração e

Recursos
Humanos

20 de
fevereiro de

2017 – 08 de
janeiro de

2018

Jaime Teixeira
Chaves

Gerente de
Administração e

Recursos
Humanos

05 de
fevereiro de
2018 - atual

Comissão de
Administração

e Finanças

A  Comissão  de  Administração  e  Finanças  zela  pela  organização,
funcionamento e equilíbrio econômico-financeiro do CAU/GO.

Marcos Aurélio
Arimatéa

Coordenador 

27 de janeiro
de 2017 – 31
de dezembro

de 2017

Comissão de
Exercício,
Ensino e

A Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional zela pela orientação,
disciplinamento  do  registro  e  da  fiscalização  do  exercício  da  Arquitetura  e
Urbanismo promovendo a articulação entre o CAU/GO e os sistemas de ensino

Leônidas Albano
da Silva Júnior

Coordenador 27 de janeiro
de 2017 – 30
de setembro



Formação
Profissional 

de Arquitetura e Urbanismo.

de 2017

Maria Ester de
Souza

Coordenadora

01 de outubro
de 2017 – 31
de dezembro

de 2017

Comissão de
Ética e

Disciplina 

Instruir, apreciar e posicionar-se sobre processo de infração aos artigos 17 a 23
da  Lei  nº  12.378/2010  e  ao  Código  de  Ética  e  Disciplina  do  Conselho  de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil,  ouvindo testemunhas e partes, realizando
diligências  necessárias  para  apurar  os  fatos,  observando  os  princípios  da
ampla defesa e do devido processo legal e encaminhando-os para deliberação
do Plenário. Propor diretrizes e programas para difusão dos valores e normas
referentes  à  ética  e  disciplina  profissional  da  Arquitetura  e  Urbanismo,  no
âmbito da jurisdição do CAU/GO.

Maria Ester de
Souza

Coordenadora

27 de janeiro
de 2017 – 30
de setembro

de 2017

Lorena Coordenadora

01 de outubro
de 2017 – 31
de dezembro

de 2017



Organograma CAU/GO - Em
conformidade com a Deliberação Plenária

nº 34/2016 e a Deliberação Plenária nº
70/2017 - Anexo do tópico 3.4

 



Organograma
DP 4/2016 e 70/2017

Comissões
Ordinárias

CEPEF CAF CED CEPUA

Comissões
Especiais

Comissões
Temporárias

Comissão
Eleitoral

Plenário

04 - Assistentes
Técnicos

01 - Assistente
Administrativo

01 - Gerente 
Técnico

02 - Analistas
Técnicos

01 - Supervisor
do Atendimento

(função gratificada)

02 - Assistentes
Administrativos

01 - Assistente
de TI

02 - Analistas
Administrativos

01 - Supervisor
Administrativo
(função gratificada)

01 - Gerente 
de Adm e RH

01 - Gerente de
Planejamento

e Finanças

02 - Assistente
Administrativo

02 - Analistas
Administrativos

01 - Analista
Contábil

01 - Gerente 
de Fiscalização

04 - Analistas
Fiscais

Aréa Técnica

02 - Assistentes
Técnicos

01 - Assistente
Administrativo

Presidente

01 - Gerente
Geral

01 - Analista
da Controladoria

Secretária
Executiva

CPL

Vice
Presidência

Vice
Presidente

Vice
Presidência

Conselho
Diretor

01 - Assistente 
Técnico

(Ouvidoria)

01 - Assessor
de Imprensa

01 - Assessor 
para Assuntos 
Institucionais

01 - Assessor
de Plenário
e Comissões

01 - Assistente
Técnico

01 - Assessor
da Presidência

02 - Assessores
Jurídicos

01 - Assistente
Administrativo

Aréa Planejamento e FinançasAréa de Fiscalização Aréa de Administração e Recursos Humanos



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo -  CAU, compreendendo a Unidade Nacional  -
CAU/BR e as Unidades Estaduais - CAU/UF, é uma autarquia criada pela Lei 12.378/2010, e
tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo
o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e
urbanismo”. O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos
com a aplicação da estratégia atual,  bem como de uma reflexão sobre os cenários de
atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a
atualização dos planos de ação do CAU/GO, visando o alcance dos objetivos estabelecidos
no Mapa Estratégico, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.

O Planejamento estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias e resultados
para o alcance da missão "Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos" e da visão "Ser
Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das  Boas Práticas da Arquitetura e
Urbanismo". O Plano de Ação de 2017, realizado com base neste Planejamento Estratégico,
foi elaborado de forma integrada com os parceiros internos. Os projetos e atividades, metas,
resultados  e  indicadores  de  desempenho,  focaram  a  contribuição  a  cada  objetivo
estratégico.

O Plano de Ação do CAU/GO para o exercício de 2017 segue as premissas e orientações
estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do Conselho Federal e na visão de longo
prazo 2023, objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégicos que se
apresentam no Mapa Estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento
Tático  e  Operacional,  estruturado  em  iniciativas  estratégicas,  projetos  e  atividades
vinculados  aos  objetivos  estratégicos  priorizados  para  o  exercício,  as  orientações  e
destinações estratégicas de recursos estão em conformidade com as políticas e prioridades
estabelecidas pelo Conselho, para 2017, na forma das Diretrizes para Elaboração do Plano
de Ação, aprovadas.

No decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados alcançados no período,
bem  como  a  novas  políticas  e  diretrizes  que  se  façam  necessárias  para  um  melhor
desempenho da atuação do Conselho, na busca do alcance de sua Missão  e Visão, e em
prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, as correções de rumo que
se fizeram necessários foram objeto de ajustes no processo da reprogramação do Plano de
Ação  e  Orçamento  2017,  que  ocorreu  em agosto/2017,  observando  as  prioridades  e
estratégias definidas nas Diretrizes para Reprogramação do Plano de Ação  e Orçamento do
CAU, na forma aprovada pelo Plenário. Os limites e condições de alocação de recursos 
estratégicos  para  o  exercício  de  2017  situaram-se,  praticamente,  nas  metas
previstas/aprovadas para o exercício. As variações frente às metas previstas justificaram
pelas adequações realizadas pelo CAU/GO, visando um melhor atendimento às políticas e
prioridades de atuação estabelecidas no alcance da Missão e Visão do Conselho.
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
A técnica de planejamento utilizada baseia-se no modelo Balanced Scorecard (BSC), com o
objetivo de estabelecer, de maneira sistematizada, um caminho para a atuação do Conselho
na busca do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo,
bem como de sua excelência na gestão, mediante um conjunto de políticas e estratégias
formuladas frente ao diagnóstico do cenário atual e dos objetivos estratégicos projetados
para 2017.

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

Urbanismo. 

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos

Valores
- Ética e transparência;

- Excelência organizacional;

- Comprometimento com a Inovação;

- Unicidade e Integração;

- Democratização da informação e conhecimento;

- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

Considerando o início das atividades do Conselho em 2012, analisou-se de que forma a
estrutura, os processos de trabalho e os recursos disponíveis representavam pontos fortes e
fracos para o bom andamento dos objetivos da autarquia. Os pontos fortes encontrados
foram: Equipe qualificada e disposta ao enfrentamento dos desafios e realização do trabalho
inerente as diversas áreas do Conselho;  Realização de parcerias para viabilização de
ações,  atividades  e  eventos  com  custos  reduzidos; Criação  de  planilhas,  gráficos  e
mecanismos de controle interno para o acompanhamento e monitoramento dos dados
referentes  aos  profissionais,  a  gestão  de  recursos  humanos,  f inanceiros  e
fiscalização; Dedicação e envolvimento dos conselheiros na idealização, planejamento e
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realização das atividades previstas no plano de ação anual; Utilização do site, e-mail e das
redes  sociais  para  comunicação  direta  com  profissionais  e  sociedade  facilitando  a
mobilização dos agentes quando necessária como em eventos, campanhas e reuniões,
dentre outros; Monitoramento do patrimônio incluindo bens móveis e imóveis,  além do
controle  dos  equipamentos  e  materiais  de  consumo  garantindo  o  uso  consciente  e
responsável do patrimônio público; Atenção da equipe no atendimento às leis e normativas
específicas aplicadas à administração pública e ao conselho de arquitetura na realização
dos  processos  das  diversas  áreas;  e  Integração  das  diversas  áreas  do  Conselho  no
planejamento anual  das ações,  no controle  de sua realização e na geração de dados
necessários a comprovação das metas alcançadas.

Os pontos fracos identificados foram: Equipe reduzida para o desenvolvimento das
diversas  atividades  pertinentes  as  áreas  do  CAU/GO,  em  especial  a  Fiscalização;
Desintegração dos diversos sistemas informatizados de apoio ao trabalho do Conselho
gerando  informações  conflitantes  e  desconectadas  entre  as  áreas;  Falta  de  recursos
financeiros e quadro de pessoal insuficiente para a instalação das sedes regionais no interior
do estado prejudicando a fiscalização do exercício profissional; e Dificuldade na contratação
de serviços,  fornecedores e  compra de materiais  devido ao baixo volume e valor  dos
contratos ofertados.

Análise de ambiente externo
Na análise do ambiente externo foram identificadas variáveis que poderiam representar

oportunidades e ameaças a atuação do CAU/GO e os atores que atuavam ou influenciavam
essas variáveis, bem como a forma como a instituição estava sendo influenciada pelas
mesmas. entidades parceiras - públicas, privada e do terceiro setor, usuários, fornecedores,
a sociedade de modo geral. 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Em relação aos pontos fracos abordados no Diagnóstico, pode-se dizer que os mesmos

são decorrentes da conjuntura atual e da incipiente estrutura organizacional do Conselho de
Arquitetura de Goiás.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual
O CAU/GO considerou a proposta de metas nacionais, sua estratégia local, levando em
consideração sua capacidade operacional e seu universo de profissionais.

Identificação da estratégia futura
Adotar diretrizes gerais que expresse os parâmetros a serem desenvolvidos para o

cumprimento da missão e para o alcance da visão. As diretrizes foram coerentes com os
valores estabelecidos pelo CAU/GO.
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Macro Objetivo:  
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e
Urbanistas e Sociedade 
Neste  objetivo está  a  atividade de  Atendimento ao Profissional  e  a  Sociedade,  que visa
melhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e sociedade;
continuar a análise dos processos instaurados no CREA/GO e instruir processos instaurados no
CAU/GO,  além  de  realizar  cursos,  palestras  e  divulgar  informações  de  interesse  dos
profissionais; participar de ações e emitir relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as
questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo. 
Macro Objetivo:  
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 
Estão inclusos neste objetivo a atividade de Divulgação Institucional. Os resultados almejados
são de estabelecer a imagem de um Conselho forte e atuante perante ao profissionais e a
sociedade,  prezando sempre pela transparência.  Valorizar as atividades dos Arquitetos e
Urbanistas  e  divulgar  informações  que  contribuam para  o  melhor  desenvolvimento  dos
profissionais e da sociedade em geral. 
Macro Objetivo:  
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e
na gestão urbana 
Neste objetivo está a atividade de representação dos arquitetos e urbanistas nos conselhos
municipais e estaduais ligados ao planejamento urbano, habitação e meio ambiente além das
ações da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental no debate, emissão de pareceres e
protocolo de denúncias , junto ao Ministério Público Estadual, quanto aos projetos impactantes
a serem aprovados e implantados nas cidades goianas. 
Macro Objetivo:  
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo 
Com o objetivo de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e
Urbanismo, a atividade de Fiscalização e Escritórios Regionais conta com os analistas fiscais
que vão a campo com o intuito de realizar ações de orientação aos profissionais em obras e
projetos. 

 

 

Objetivos e Metas

ANEXO - Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos em 2017 - Vide anexo do tópico 4.1.1
no final da seção

Além dos objetivos estratégicos "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento
com os arquitetos e urbanistas" e "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria da arquitetura
e urbanismo", para 2017 foram priorizados mais dois objetivos estratégicos: "Garantir a
participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana" e "
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade". Foram realizadas
as ações previstas com os seguintes destaques:

"Assegurar  a  eficácia  no atendimento e  no relacionamento com os Arquitetos e
Urbanistas e a Sociedade": 
Visando a melhoria dos processos do atendimento foi nomeada uma gerente técnica, que
pôde acompanhar mais de perto as demandas complexas que a equipe de atendimento
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imediato tem dificuldade em solucionar. O prazo máximo de atendimento para solicitações
de registro e emissão de certidão específica está, em média, entre 5 e 10 dias. As outras
demandas têm atendimento com prazo máximo de dois dias.
Ainda visando a melhoria no atendimento ao profissional, foi realizada em 2017 nova edição
de chamada pública de convênios, garantindo a oferta de produtos e serviços com desconto
aos profissionais. O objetivo é que os profissionais tenham facilidade de acesso a serviços
como plotagens e impressões, material de escritório, equipamentos, combustível e outros
produtos, como: medicamentos, serviços de estética, odontológicos e esportivos. Quanto à
estrutura física do imóvel  sede do CAU/GO, os projetos complementares referentes à
estruturação da sede foram concluídos e foi iniciada a obra para que o atendimento ao
profissional e a sociedade ocorra num ambiente qualificado, incluindo a criação do espaço
do profissional, tendo sido entregue a primeira etapa.

"Tornar a fiscalização um vetor de melhoria da arquitetura e urbanismo":
A  Comissão  de  Ensino  Profissional  e  Formação  -  CEPEF  orientou  os  trabalhos  de
fiscalização  de  forma  semelhante  aos  realizados  em  2016  através  dos  projetos  já
estabelecidos com ações preventivas e punitivas e em atendimento às denúncias na Região
Metropolitana  de  Goiânia,  bem  como  nas  10  regiões  de  planejamento  no  Estado,
envolvendo os três agentes de fiscalização e com foco no exercício ilegal da profissão. Os
trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina Profissional - CED  foram intensificados na
realização  de  audiências  de  conciliação  e  instrução,  bem  como  no  julgamento  dos
processos visando à celeridade da apuração das denúncias e a aplicação de penalidades
nos casos devidos.  Como ação conjunta  da CEPEF e CED foi  realizada em agosto  a
campanha  ética  no  trabalho  final  de  graduação,  que  incluiu  palestra  sobre  o  tema  a
distribuição e cartazes com dicas sobre como realizar um bom trabalho nas Escolas de
Arquitetura.

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade":
A comunicação  tem sido  realizada  por  meio  do  site,  Facebook  e  agora  também pelo
Instagram, propiciando maior alcance na divulgação das ações do Conselho junto aos
profissionais e a sociedade. A realização da exposição Centenário de Vilanova Artigas em
junho foi amplamente divulgada, contando com a visitação de estudantes, professores e
sociedade em geral  e  divulgando a  boa arquitetura  no Estado.  A realização das Aula
Magnas de 2017 concretiza mais uma ação junto às Instituições de Ensino Superior do
Estado quanto à formação do profissional arquiteto e urbanista.  Participaram do evento
mais de mil e duzentos estudantes e docentes dos 12 cursos de arquitetura existentes em
Goiás. 

Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na
gestão urbana:
A Comissão de Política Urbana Ambiental - CEPUA manteve a sua atuação na emissão de
pareceres sobre os assuntos que interferem diretamente no planejamento e gestão das
cidades.  Como resultado desta  parceria  foi  realizado em maio o  evento sobre Planos
Diretores Municipais com ampla participação de membros do Ministério Público e Gestores
Municipais dentre outros. Foram discutidos na Comissão temas como a revisão dos planos
diretores dos municípios de Goiânia, Rio Verde, Pirenópolis e Terezópolis, bem como a
implantação  de  projetos  privados  e  públicos  de  grande  impacto  para  as  cidades.  Os
representantes da CEPUA participaram do seminário nacional realizado pela Comissão de
Planejamento  Urbano  do  CAU/BR  em  junho  e  agosto  no  intuito  de  balizar  as  ações
realizadas pelas comissões e aprimorar  o  trabalho a ser  desenvolvido no CAU/GO. A
parceria firmada com o Ministério Público na elaboração de relatórios de acessibilidade de
edifícios  e  espaços  de  uso  público  tem possibilitado  a  participação  dos  arquitetos  e
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urbanistas  na  luta  pela  geração  de  espaços  acessíveis.  Em  dezembro  a  arquiteta  e
urbanista Silvana Cambiaghi ministrou palestra no Tribunal de Contas com o tema "Cidade
com Acessibilidade  para  Todos"  e  o  evento  contou  com a  participação  de  técnicos  e
gestores públicos além de membros da associação de pessoas com deficiência. O evento
mostrou ao público o relatórios feitos pelo CAU/GO sobre a acessibilidade dos edifícoos e
espaços públicos da capital  por solicitação do MP/GO. Em dezembro foram realizados
campanha e um evento em prol do tombamento do Jóquei Clube de Goiás, obra do arquiteto
e urbanista Paulo Mendes da Rocha, com abertura de processo administrativo junto ao
IPHAN solicitando o tombamento do imóvel que sofre ameaça de demolição para construção
de um templo religioso no centro de Goiânia. 

Os  editais  de  concessão  de  patrocínio  e  apoio  institucional  às  instituições  sem  fins
lucrativos,  também  tem  sido  de  grande  relevância  para  o  atingimento  das  metas  do
Conselho, e quem ganha com isso é a sociedade. Nos útlimos meses de 2017, os projetos
de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social patrocinados pelo CAU/GO
foram executados e concluídos com a assistência técnica prestada à 28 famílias nas cidades
de Goiás e Anápolis. O livro "O Itinerário Pioneiro do Urbanista Atílio Correa Lima", que
recebeu o patrocínio do CAU/GO, foi lançado no fim do mês de novembro já integrado às
ações ligadas ao dia do Arquiteto. Ainda em novembro, o Fórum de Mobilidade, também
patrocinado pelo CAU/GO foi realizado pela Universidade Estadual de Goiás e reuniu mais
de 200 participantes que discutiram o tema. No dia 15 de dezembro o CAU/GO apoiou o
lançamento do filme sobre a vida do arquiteto Paulo Mendes da Rocha "Tudo é Projeto" com
a exibição de duas sessões do filme, que obteve lotação máxima da sala do Cine Lumiere
no Shoping Bouganville em Goiânia.

 

Introdução
O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  é  uma  autarquia  federal  dotada  de

personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, com sede e
foro na cidade de Brasília/DF e jurisdição em todo o território nacional, criado para cumprir a
função de "orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 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. 24 da Lei 12.378/2010)." Foi criado pela Lei 12.378/2010, iniciando suas atividades em
2012.

Missão/Finalidade institucional
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos.

Competências Legais
De acordo com o art. 34 da lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, compete ao CAU/UF:

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos
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demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do  Regimento  Geral  doCAU/BR;IV-  criar  colegiados  com finalidades  e  funções
específicas;

V -  realizar  as inscrições e expedir  as carteiras de identificação de profissionais  e
pessoas jurídicas na de e o cadastroatualizado;

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de ResponsabilidadeTécnica;

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e
os acervos técnicos;

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura eurbanismo;

IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento Geral do CAU/BR;

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de
trabalho e orçamento;

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípiosestabelecidos;

XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais
e municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.

Análise crítica
Desde sua implantação em 2012 o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás tem
realizado  grandes  esforços  e  investimentos  em sua  estrutura  física,  de  pessoal  e  no
reconhecimento institucional junto aos profissionais e sociedade. Em 2017 o CAU/GO já
conta com quadro efetivo de pessoal concursado, sede própria e participa ativamente de
mais  de  oito  conselhos  municipais  e  estaduais  que  atuam no  planejamento  e  gestão
urbanas,  meio  ambiente  e  habitação,  contribuindo significativamente  para  o  debate  e
proposições sobre os projetos que impactam as cidades goianas. Contando com quadro de
pessoal reduzido e orçamento limitado, o CAU/GO tem enfrentado dificuldades na realização
do  grande  número  de  atividades  necessárias  ao  desenvolvimento  da  arquitetura  e
urbanismo em Goiás,  mas  tem obtido  resultados  positivos  principalmente  através  de
parcerias estabelecidas com outras instituições na realização de eventos,  palestras e
seminários. Um grande problema enfrentado é o limite de gastos com pessoal que limita a
contratação  de  mais  agentes  de  fiscalização  e  a  ampliação  da  ação  do  CAU/GO
especialmente nos municípios do interior. Através de ações preventivas e campanhas junto
a condomínios, prefeituras e órgão públicos, a fiscalização tem conseguido aumentar seus
resultados gradativamente. Outro grande problema enfrentado pelo CAU/GO é a questão do
descumprimento  da  Resolução  CAU/BR  n°  51  pelo  CREA/GO,  fato  que  impacta
signifcativamente o exercício qualificado da arquitetura e urbanismo através do exercício
ilegal praticado pelos engenheiros civis na elaboração de projetos arquitetônicos, atribuição
exclusiva dos arquitetos.
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ANEXO - Limites Estratégicos - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Vide
anexo do tópico 4.2 no final da seção

A ferramenta de acompanhamento da execução dos planos de ação e orçamento está
definida na Resolução nº 101/2015:

“DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/BR E DOS CAU/UF
Art. 7° Os CAU/UF encaminharão ao CAU/BR, quadrimestralmente, até o último dia útil do
mês subsequente ao quadrimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de
ação, contemplando:
I - relatório da execução do plano de ação, contemplando os resultados para os indicadores
do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e
financeiras, frente ao previsto no plano aprovado;
II - justificativas da execução do plano de ação dos projetos e atividades, metas físicas e
financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao
previsto.”

Na busca do alcance do objetivo estratégico de "Assegurar a eficácia no atendimento e
no relacionamento com os Arquitetos e  Urbanistas  e  a  Sociedade"  foi  previsto  o
investimento na atividade "Atendimento ao Profissional e à Sociedade" de R$ 420.500 e foi
realizado R$ 403.506,  que corresponde a 96% do estimado.  Foram realizados 19.660
atendimentos, 2.657 protocolos, 643 registros provisórios e 322 cadastramentos biométricos
de profissionais que estão fazendo as carteiras. Além disso, mais uma vez a parceria com o
Ministério  Público  mostrou-se  sólida,  com atendimento  de  demandas  de  pareceres  e
relatórios técnicos de temas relacionados à arquitetura e urbanismo, com destaque em 2017
sobre acessibilidade. Já no objetivo estratégico de "Tornar a fiscalização um vetor de
melhoria  do  exercício  da  arquitetura  e  urbanismo",  foi  previsto  o  investimento  na
atividade "Fiscalização e Escritórios Regionais" de R$ 567.150 e foi realizado R$ 541.921,
que corresponde a 96% do estimado. Além de Goiânia, os agentes de fiscalização estiveram
em Rio Verde, Valparaíso, Luziânia, Caldas Novas, Itumbiara, Senador Canedo, Anápolis e
Cidade de Goiás. Também realizadas fiscalizações via sede do CAU/GO nos municípios de
Senador Canedo, Palmeiras de Goiás e Aparecida de Goiânia. No total, foram emitidos 393
relatórios de fiscalização, apuradas 102 denúncias, realizadas fiscalizações preventivas
junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás, Morar Mais, Kazullo
Anápolis,  além da Exposição Agropecuária e os festivais Happy Holi e Vila Mix. Também
foram ministradas 11 palestras sobre ética e legislação profissional para estudantes de
arquitetura em 10 universidades, atingindo um público de 275 alunos.

Na  realização  do  obejtivo  estratégico  "Assegurar  a  eficácia  no  relacionamento  e
comunicação com a sociedade"  através das atividades "Divulgação Institucional  "  e
"Seminário de Arquitetura e Urbanismo" foi previsto o investimento de R$ 380.900 e foi
realizado R$ 359.353, que corresponde a 94% do estimado. Destaca-se a melhoria da
comunicação com a sociedade, através de 248 inserções na imprensa regional e nacional,
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584 boletins de rádio, 174 notícias postadas no site do CAU/GO, 402 postagens realizadas
no facebook e 237 postagens no Instagram do CAU/GO. Houve 112.507 acessos ao site do
CAU/GO. Também muito relevante foi a realização da exposição Centenário de Vilanova
Artigas, que em menos de um mês de realização, contou com a visitação de mais de 500
pessoas.  E  por  fim,  na  busca  do  alcance  do  objetivo  "Garantir  a  participação  dos
Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", através da
atividade "Gestão Estratégica", foi previsto o investimento de R$ 287.800 e realizado R$
281.772, que corresponde a 98% do estimado. Destaca-se a realização, em parceria com o
Ministério Público Estadual,  o debate sobre Planos Diretores Municipais, num momento
onde  vários  planos  estão  passando  por  revisão  no  Estado.  Durante  o  evento,  foram
distribuídos folders sobre o papel do arquiteto no planejamento urbano e, ao final do debate,
foi produzido um documento coletivo com recomendações para elaboração e revisão dos
planos diretores municipais que foi enviado a 56 prefeitos. Além disso, foi elaborado um
parecer técnico sobre um grande empreendimento na capital,  que colocou o nome do
Conselho na mídia como defensor da legislação urbana e da cidade.
 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1) RECEITA:
A  receita  de  arrecadação  até  o  mês  de  dezembro  de  2017  atingiu  o  valor  de  R$
3.025.655,66,  que  corresponde  a  95,1%  da  Receita  Corrente  de  2017  que  é  de  R$
3.182.612,00 e 82,2% da Receita Orçamentária que é de R$ 3.686.612,00.

2) DESPESA:
A despesa empenhada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 3.375.776,58,
que corresponde a 91,7% da Despesa Orçamentária de 2017, que é de R$ 3.682.612,00.

3) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:
Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de
2017, constatou-se um Déficit Orçamentário no valor de R$ 350.120,92 do valor arrecadado
até o mês de dezembro.

4) RESULTADO PRIMÁRIO:
O Resultado Primário obtido pelo CAU GO no  exercício  de  2017,  foi  um  Superávit  no
valor de R$ 139.283,71, tendo  em  vista que a Receita Corrente Arrecadada foi de R$
3.025.655,66 e a Despesa Corrente Empenhada foi de R$ 2.886.371,95.
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O valor total orçado para o ano de 2017 foi de R$ 3.182.612,00 de receitas e despesas correntes, e mais R$ 500.000,00 de receitas e despesas de capital advindas de superávit de
anos anteriores.  As receitas correntes orçadas são compostas da seguinte forma:

* 56,3% de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, emitidos pelos profissionais; 

* 30,8% de Anuidades dos Arquitetos e Urbanistas; 

* 5,8% de Anuidades de Empresas; 

* 2,9% de recebimento de taxas e multas sobre Anuidades; * 3,1% de rendimentos de aplicações financeiras; e * 1% de outras receitas.

 Para receita de capital foram orçados R$ 500.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), advindas de saldos de exercícios anteriores.  

 As despesas correntes orçadas foram de R$ 3.182.612,00, compostas da seguinte forma:

* 58,2% com despesa de Pessoal;

* 21,9% de Serviços de Terceiros;

* 11,2% de Transferências Correntes;

* 3,7% de Diárias e Passagens Aéreas;

* 3,6% de Encargos Diversos e

* 1,4% de Material de Consumo.

 Para despesa de capital foram orçados R$ 500.000,00 para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes e Investimentos com Obras, Instalações e Reformas

Análise crítica
Receita:

A receita corrente realizada no ano de 2017 foi de R$ 3.025.655,66, representando 95,1% do orçado. Essa redução deve-se aos menores recebimentos com anuidades de
profissionais e empresas.

 

Despesa:

A despesa total realizada do ano de 2017 foi de R$ 3.375.776,58 representando 91,7% do orçado para o ano. A despesa corrente foi de R$ 2.886.371,95 e a despesa de capital
totalizou R$ 489.404,63 - nestes valores estão inclusos os restos a pagar processados e não processados. Ao final, houve déficit orçamentário de R$ 350.120,92.
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Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

  Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 3.991.258,50 3.758.540,00 16.971,29 92.065,00 705.049,50 167.993,00 3.303.180,29 3.682.612,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 3.441.258,50 3.308.540,00 16.971,29 42.065,00 505.049,50 167.993,00 2.953.180,29 3.182.612,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 1.011.347,40 1.177.341,00 10.511,00 15.565,00 24.895,40 28.034,00 996.963,00 1.164.872,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.011.347,40 1.177.341,00 10.511,00 15.565,00 24.895,40 28.034,00 996.963,00 1.164.872,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.011.347,40 1.177.341,00 10.511,00 15.565,00 24.895,40 28.034,00 996.963,00 1.164.872,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 2.211.066,10 1.921.315,00 0,00 0,00 472.299,10 125.274,00 1.738.767,00 1.796.041,00

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

4.500,00 4.000,00 0,00 0,00 469,00 0,00 4.031,00 4.000,00

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

2.206.366,10 1.917.115,00 0,00 0,00 471.808,10 125.274,00 1.734.558,00 1.791.841,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS 200,00 200,00 0,00 0,00 22,00 0,00 178,00 200,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 183.545,00 184.884,00 0,00 5.000,00 7.855,00 1.186,00 175.690,00 188.698,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 183.545,00 184.884,00 0,00 5.000,00 7.855,00 1.186,00 175.690,00 188.698,00

6.2.1.1.1.06.05.01 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE ANUIDADES

23.000,00 35.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,00 20.500,00 40.000,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 52.545,00 49.884,00 0,00 0,00 5.355,00 1.186,00 47.190,00 48.698,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

108.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 100.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 35.300,00 25.000,00 6.460,29 21.500,00 0,00 13.499,00 41.760,29 33.001,00
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6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 7.250,00 13.600,00 6.460,29 0,00 0,00 11.599,00 13.710,29 2.001,00

6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE
INFRAÇÕES 12.500,00 5.500,00 0,00 9.500,00 0,00 1.500,00 12.500,00 13.500,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

15.100,00 5.900,00 0,00 12.000,00 0,00 400,00 15.100,00 17.500,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 550.000,00 450.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 450.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 550.000,00 450.000,00 0,00 50.000,00 200.000,00 0,00 350.000,00 500.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 3.991.258,50 3.758.540,00 656.456,90 836.526,88 1.344.535,11 912.454,88 3.303.180,29 3.682.612,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 3.991.258,50 3.758.540,00 656.456,90 836.526,88 1.344.535,11 912.454,88 3.303.180,29 3.682.612,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 3.441.258,50 3.308.540,00 617.756,90 452.093,33 1.105.835,11 578.021,33 2.953.180,29 3.182.612,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 1.945.297,51 1.899.708,00 320.067,74 207.769,20 446.032,25 202.246,67 1.819.333,00 1.905.230,53

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 1.904.297,51 1.868.208,00 312.567,74 198.769,20 425.797,25 193.357,71 1.791.068,00 1.873.619,49

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.298.571,77 1.263.520,19 79.259,18 165.215,70 168.036,28 149.527,55 1.209.794,67 1.279.208,34

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 401.325,74 391.687,81 45.848,16 27.919,62 61.477,55 24.990,40 385.696,35 394.617,03

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 204.400,00 213.000,00 187.460,40 5.633,88 196.283,42 18.839,76 195.576,98 199.794,12

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 41.000,00 31.500,00 7.500,00 9.000,00 20.235,00 8.888,96 28.265,00 31.611,04

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 47.000,00 46.050,00 13.170,00 28.760,00 30.214,13 33.297,07 29.955,87 41.512,93

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 47.000,00 46.050,00 13.170,00 28.760,00 30.214,13 33.297,07 29.955,87 41.512,93

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.400,00 103.730,00 38.107,80 14.673,67 43.035,54 46.075,00 96.472,26 72.328,67

6.2.2.1.1.01.03.01 -

31



REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS 57.400,00 45.200,00 33.837,80 7.673,67 29.570,54 21.070,00 61.667,26 31.803,67

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 44.000,00 58.530,00 4.270,00 7.000,00 13.465,00 25.005,00 34.805,00 40.525,00

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

906.700,00 789.920,00 238.397,04 193.490,46 559.455,21 291.502,59 585.641,83 691.907,87

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS
DE CONSULTORIA 151.000,00 88.500,00 50.300,00 6.000,00 97.832,59 22.500,00 103.467,41 72.000,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

26.000,00 61.100,00 86.201,10 5.600,00 24.360,00 24.520,46 87.841,10 42.179,54

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO SISTEMAS
INFORMATIZADOS

12.000,00 11.000,00 4.000,00 1.000,00 6.950,00 5.638,14 9.050,00 6.361,86

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 667.700,00 593.320,00 87.895,94 166.390,46 402.299,72 229.643,99 353.296,22 530.066,47

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 50.000,00 36.000,00 10.000,00 14.500,00 28.012,90 9.200,00 31.987,10 41.300,00

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 108.000,00 112.500,00 3.400,00 7.400,00 27.097,98 4.900,00 84.302,02 115.000,00

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 108.000,00 112.500,00 3.400,00 7.400,00 27.097,98 4.900,00 84.302,02 115.000,00

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

332.860,99 356.632,00 4.614,32 0,00 0,00 0,00 337.475,31 356.632,00

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 109.503,68 105.233,00 0,32 0,00 0,00 0,00 109.504,00 105.233,00

6.2.2.1.1.01.07.03 - DESPESAS
COMPARTILHADAS 223.357,31 251.399,00 4.614,00 0,00 0,00 0,00 227.971,31 251.399,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

550.000,00 450.000,00 38.700,00 384.433,55 238.700,00 334.433,55 350.000,00 500.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 550.000,00 450.000,00 38.700,00 384.433,55 238.700,00 334.433,55 350.000,00 500.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 48.000,00 112.000,00 26.000,00 248.000,00 2.000,00 41.591,04 72.000,00 318.408,96

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E 502.000,00 338.000,00 12.700,00 136.433,55 236.700,00 292.842,51 278.000,00 181.591,04
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

MATERIAIS PERMANENTES

 

Introdução à execução transferências de recursos
Durante o ano de 2017 houve transferências de recursos para Convênios de Concessão de Patrocínio e Apoio Insitucional e para

repasses ao CAU/BR. O valor total de transferências foi de R$ 459.923,23. A Comissão de Administração e Finanças delibera sobre a
prestação de contas de cada entidade e, caso reprovada, o recurso repassado deverá ser devolvido, o que não aconteceu com as
instituições patrocinadas em 2017. 

Convênios de Patrocínio: Houve repasse de R$ 43.331,23 para 3 instituições contempladas no edital  de chamada pública de
patrocínio nº 02/2017. Foram realizados os objetos na área de arquitetura e urbanismo, sendo: “4º Fórum de Mobilidade Urbana e
Trânsito", publicação do livro: "O Itinerário Pioneiro do Urbanista Atílio Corrêa Lima" e o evento "SENEMAU – XXI Seminário Nacional de
Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo".

Convênios de Apoio Institucional: Foram repassados R$ 59.960,00 para duas instituições contempladas no edital de chamada pública
de apoio institucional nº 04/2017, que realizaram os objetos na área de assistência técnica de habitação de interesse social.

Transferências  Correntes:  Foram  repassados  R$  356.632,00 de  recursos  ao  CAU/BR  para  uso  no  Centro  de  Serviços
Compartilhados (CSC) e no Fundo de Apoio aos CAUs. O CSC contempla os sistemas computacionais de contabilidade, controles de
almoxarifado, patrimônio, passagens e diárias, acesso dos arquitetos e urbanistas para geração de documentos e boletos, além de outros
softwares utilizados diariamente pela gestão do CAU/GO. Os valores do Fundo de Apoio aos CAUs são repassados aos Conselhos de
Arquitetura estaduais que não têm condição de se manter apenas com a receita de arrecadação de profissionais.

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTÍSTICA DE ANÁPOLIS - ACAA

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE ESCRITÓRIOS MODELO DE ARQ. E
URBANISMO Convênio Concluído 06/04/2017 15/12/2017 R$8.331,23 R$8.331,23
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4.3.3 RECEITAS 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total Pactuado Valor Total
Repassado

Fundo de Apoio aos CAUs Outro Adimplente 01/01/2016 31/12/2016 R$109.504,00 R$109.504,00

Centro de Serviços Compartilhados Outro Adimplente 01/01/2016 31/12/2016 R$226.627,88 R$226.627,88

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

LABORATÓRIO DE PROJETOS - EXPERIÊNCIAS COM MELHORIA
HABITACIONAL NA CIDADE DE GOIÁS Convênio Concluído 06/06/2017 15/12/2017 R$29.960,00 R$29.960,00

INSTITUTO ARTECIDADANIA

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

LIVRO - O ITINERÁRIO PIONEIRO DO URBANISTA ATTÍLIO CORREA
LIMA Convênio Concluído 06/04/2017 15/12/2017 R$20.000,00 R$20.000,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS - UEG

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

ASSESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO Convênio Concluído 14/06/2017 15/12/2017 R$30.000,00 R$30.000,00

IV FÓRUM GOIANO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO Convênio Concluído 06/04/2017 15/12/2017 R$15.000,00 R$15.000,00

 

Descrição dos repasses de receita (método e percentuais)
As rece i tas  cor rentes  advêm de va lores  pagos pe los  arqu i te tos  e  urban is tas  com anu idades,  reg is t ros  de responsab i l idade técn ica,  exped ição de
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certidões, multas, indenizações e dívida ativa. Adicionam-se os rendimentos de aplicações financeiras.

Consideram-se como as receitas de capital, os saldos dos superávits dos exercícios anteriores, que serão utilizados para investimentos.

Análise crítica
As receitas correntes orçadas foram de R$ 3.182.612, compostas da seguinte forma: 56,3% de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, emitidos pelos profissionais; 30,8% de

Anuidades dos Arquitetos e Urbanistas; 5,8% de Anuidades de Empresas; 2,9% de recebimento de taxas e multas sobre Anuidades; 3,1% de rendimentos de aplicações financeiras; e
1% de outras receitas. A receita arrecadada do ano de 2017 foi de R$ 3.025.655,66, representando 95,1% do orçado para o ano, o que ocorreu devido à inadimplência de anuidades de
profissionais e empresas.

As receitas de capital orçadas foram de R$500.000,00, dos quais foram utilizados R$ 489.404,63, representando 97,9% do previsto.

 

Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 3.682.612,00 3.025.655,66 656.956,34

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 3.182.612,00 3.025.655,66 156.956,34

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.164.872,00 1.018.386,11 146.485,89

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.164.872,00 1.018.386,11 146.485,89

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 1.164.872,00 1.018.386,11 146.485,89

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 881.064,00 775.789,71 105.274,29

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 98.000,00 123.451,04 -25.451,04

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 160.808,00 100.352,90 60.455,10

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica 25.000,00 18.792,46 6.207,54
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- do Exercício Anterior

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 1.796.041,00 1.805.190,88 -9.149,88

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.000,00 3.867,34 132,66

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 4.000,00 3.867,34 132,66

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 1.791.841,00 1.801.323,54 -9.482,54

                6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - Pessoa Física - RRT 1.770.841,00 1.781.306,14 -10.465,14

                6.2.1.2.1.05.05.03 - 6.2.1.2.1.05.05.03 - RRT Extemporânea 21.000,00 20.017,40 982,60

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 200,00 0,00 200,00

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 200,00 0,00 200,00

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 188.698,00 168.730,63 19.967,37

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 188.698,00 168.730,63 19.967,37

                6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 40.000,00 38.372,52 1.627,48

                  6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização
Monetaria Anuidade Pessoas Físicas 30.000,00 32.598,56 -2.598,56

                  6.2.1.2.1.06.05.01.002 - 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Atualização
Monetaria Anuidade Pessoas Jurídicas 10.000,00 5.773,96 4.226,04

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 48.698,00 38.159,11 10.538,89

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa Anuidade
Pessoas Físicas 38.698,00 34.010,95 4.687,05

                  6.2.1.2.1.06.05.04.002 - 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa Anuidade
Pessoas Jurídicas 10.000,00 4.148,16 5.851,84

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 100.000,00 92.199,00 7.801,00

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 100.000,00 92.199,00 7.801,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 

 

 

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.001,00 33.348,04 -347,04

              6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 2.001,00 1.618,13 382,87

                6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas
Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) 2.001,00 1.618,13 382,87

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 13.500,00 11.163,99 2.336,01

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 13.000,00 11.163,99 1.836,01

                6.2.1.2.1.08.02.02 - 6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas 500,00 0,00 500,00

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 17.500,00 20.565,92 -3.065,92

                6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações 500,00 0,00 500,00

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 17.000,00 20.565,92 -3.565,92

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 500.000,00 0,00 500.000,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 500.000,00 0,00 500.000,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 500.000,00 0,00 500.000,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 500.000,00 0,00 500.000,00

 

ANEXO - Despesa por Grupo e Elemento de Despesa - Vide anexo do tópico 4.3.4 no final da seção
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

Em 2017 o Conselho de Arquitetura de Goiás atuou fortemente para alcançar seus objetivos estratégicos. Todos as áreas do CAU/GO
funcionaram de  forma  integrada  para  o  pleno  cumprimento  do  Plano  de  Ação  aprovado  e  para  o  uso  apropriado  dos  recursos
estabelecidos para cada projeto e ação. Para possibiltar a execução de alguns projetos, considerando o orçamento apertado e a equipe
reduzida, foi  necessário usar a criatividade e realizar parcerias na realização de eventos e campanhas, ampliando o alcance dos
resultados esperados. Para "garantir a participação de arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana", o
trabalho da gestão estratégica aliado às ações da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental, possibilitou a participação do
CAU/GO na emissão de pareceres técnicos sobre a aprovação de diversas leis municipais que envolvem a questão urbana. A Câmara de
Vereadores solicitou a participação do Conselho em projetos que alteram normas sobre o uso do solo, fechamento de ruas, dentre outros
assuntos. A parceria firmada com o Ministério Público gerou três importantes processos, sendo eles: 1) elaboração de um parecer técnico
sobre um empreendimento de grande porte e (e grande impacto) a ser instalado em Goiânia para verificação do descumprimento da
legislação urbana, 2) abertura de um processo de tombamento do Edifício do Jóquei Clube de Goiás, projeto do arquiteto Paulo Mendes da
Rocha,  e 3) elaboração do documento “Diretrizes para a elaboração dos planos diretores” que foi apresentado em um seminário sobre
planejamento urbano e enviado aos prefeitos das principais cidades de Goiás. Durante o ano, os conselheiros representaram o CAU/GO e
os arquitetos goianos em pelo menos oito diferentes conselhos, tais como: o Conselho Municipal de Política Urbana, o Conselho Municipal
de Habitação e o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade, todos com abrangência em Goiânia, além do Conselho Estadual das
Cidades e a Comissão Técnica Permanente de Acessibilidade, garantindo nossa representatividade em Goiás.

O Atendimento do CAU/GO prestou serviço ao público conforme demanda, totalizando 19.660 atendimentos no cumprimento fiel dos
prazos da carta de serviços. Visando a melhoria dos processos do atendimento, foi nomeada uma gerente técnica, que pôde acompanhar
mais de perto as demandas complexas que a equipe de atendimento imediato tem dificuldade em solucionar. O prazo máximo de
atendimento para solicitações de registro e emissão de certidão específica está, em média, entre 5 e 10 dias. As outras demandas têm
atendimento com prazo máximo de 2 dias. A área de Fiscalização realizou ações preventivas orientativas e punitivas, conforme o plano de
ação, totalizando 393 relatórios de fiscalização realizados no ano, com um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. Além
disso, foram verificadas 102 denúncias de obras, e ministradas 11 palestras para 275 estudantes de arquitetura sobre ética e legislação
profissional em instituições de ensino superior em Goiânia e Anápolis.

A área de Comunicação  foi responsável pela realização de um seminário sobre planejamento urbano e uma exposição de arquitetura
sobre o arquiteto Villanova Artigas, além dos trabalhos de divulgação institucional. Obteve bons resultados com soluções criativas e
através de pactuação de parcerias. Os eventos realizados, aliados às campanhas de rádio e o material impresso produzido e distribuído
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nos inúmeros eventos onde houve a participação do CAU/GO, fortaleceram o nome do Conselho junto à sociedade. Para o cumprimento
dos limites estratégicos estabelecidos para 2017, o Conselho realizou duas importantes ações: 1) o Patrocínio de instituições sem fins
lucrativos, realizado através do edital nº 01/2017, que apoiou a realização de três diferentes ações sendo elas: um livro sobre o arquiteto
Atílio Correa Lima , um fórum de mobilidade e trânsito, e um seminário de escritórios modelos de arquitetura e urbanismo. A Assistência
Técnica,  executada através de edital  de apoio institucional  voltado à produção de projetos de melhoria habitacional,  viabilizou o
atendimento de 28 famílias em duas diferentes cidades de Goiás e envolveu duas instituições de ensino Superior,  seus alunos e
professores.

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS:

Em 2017 foi possível reconhecer o fortalecimento do CAU/GO junto à sociedade e aos órgãos públicos de Goiás. O esforço em participar
das ações locais e estabelecer parcerias com a Prefeitura Municipal e o Ministério Público possibilitou a realização de ações importantes,
como a colaboração na revisão do Plano Diretor de Goiânia e as ações para a proteção do Jóquei Clube. A participação da CEPUA nas
discussões acerca da revisão do Plano Diretor de Goiânia colocou o CAU/GO como protagonista no debate sobre a cidade e o papel do
arquiteto como agente transformador deste espaço. A intensificação das ações da fiscalização fizeram com que o Conselho estivesse
presente nas mostras de arquitetura realizadas, tanto em Goiânia, como em Anápolis, e consolidaram o trabalho preventivo do CAU/GO na
emissão dos registros de responsabilidade técnica dos participantes destes eventos. A campanha de regularização dos órgãos públicos,
iniciada graças a  normativa  que isentou os  mesmos do pagamento  da anuidade,  está  promovendo o  registro  das instituições e,
consequentemente, dos seus responsáveis técnicos, possibilitando o trabalho regular dos profissionais que atuam no setor público. A
notificação dos inadimplentes desde 2012 e 2013 compõe a campanha de regularização das anuiades realizada pelo CAU/GO e foi
realizada de forma integrada ao programa de parcelamento e descontos sobre as dívidas implementado pelo CAU/BR. O início das obras
de estruturação da sede representou um grande avanço na geração de espaços qualificados, tanto para o trabalho dos colaboradores,
como para o atendimento ao público no CAU/GO. A compra de novos equipamentos de TI e a contratação de empresa especializada para
o suporte técnico também contribuem para a melhoria dos serviços internos a serem desenvolvidos, além da implementação do projeto de
segurança da informação em andamento. A realização da exposição Vilanova Artigas causou grande mobilização de profissionais e
estudantes para a visitação das maquetes, fotos e desenhos dos projetos do arquiteto modernista, tendo sido a primeira exposição deste
porte realizada em Goiás. A realização das aulas magnas, em especial a aula realizada em agosto junto ao ENEA, Encontro Nacional dos
Estudantes de Arquitetura, fortaleceu a relação entre o CAU/GO e os estudantes, além de abrir espaço para a inserção de assuntos
importantes na formação profissional.  O edital de patrocínio de eventos oportunizou a realização de três importantes eventos para
discussão de temas relevantes para a arquitetura e urbanismo em Goiás, além de concretizar a publicação do primeiro livro de arquitetura
com o apoio do CAU.  
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Mapa Estratégico - Objetivos Estratégicos
em 2017 - Anexo do tópico 4.1.1

 





Limites Estratégicos - Limites de
Aplicação dos Recursos Estratégicos -

Anexo do tópico 4.2
 



LIMITES  DE APLICA ÇÃO DOS RECURSOS  ESTRAT ÉGICOS:

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS  
 Valor Aprovado  

2017(R$)  
 Valor Executado  

2017  (R$)              
  % de  

Execução 

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO  FOLHA DE PAGAMENTO   

 Valor Aprovado  
2017(R$)  

 Valor Executado  
2017  (R$)              

  % de  
Execução 

1. Receita  de Arrecada ção                      3.049.611                    2.900.109                   95,1  A. Pessoal  e Encargos  (Valores  totais)                     1.835.319                   1.804.330           98,31 

2. Recursos  do fundo de apoio (CAU Básico)                                    -                                    -                         -    B. Valor total das rescisões contratuais,  auxílio alimenta ção, 
auxílio transporte,  plano de saúde e demais  benefícios. 

                       225.160                       211.323           93,85 

 3. Soma (1+2)                      3.049.611                    2.900.109                   95,1  C. Receitas  Correntes                     3.182.612                   3.025.656           95,07 

4. Aportes  ao Fundo de Apoio                         105.233                       105.233                 100,0 

5. Aportes  ao CSC + Fundo de Reserva  do CSC                         251.399                       251.399                 100,0 

6.  Receita  da Arrecada ção Líquida (RAL = 3 -4 - 5)                      2.692.979                    2.543.477                   94,4 

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO

 (I
te

m
 6

)

 LIMITES   Aprovado  2017  Executado  2017        
  % de  

Execução 
 LIMITES   Aprovado  2017  Executado  2017        

  % de  
Execução 

Fiscaliza ção (mínimo de 20 % 
do total da RAL)                                                                             

 Valor                         567.150                       541.921                 95,55  Despesas  com Pessoal  (máximo de 55% sobre as 
Receitas  Correntes.  Não considerar  despesas  
decorrentes  de rescisões contratuais,  auxílio 

alimenta ção, auxílio transporte,  plano de saúde e 
demais  benefícios)

 Valor                    1.610.159                   1.593.007           98,93 

 %  21,1% 21,3%                  0,00  %  50,6% 52,6%            0,02 

Atendimento  (mínimo de 10 
% do total da RAL)

 Valor                         420.500                       403.506                 95,96 Capacita ção (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor 
total das respectivas  folhas de pagamento  -salários, 

encargos  e benefícios)                  

 Valor                          42.800                        41.351          96,62 

 %  15,6% 15,9%                  0,00  %  2,3% 2,3%          (0,00)

Comunica ção (mínimo de 3% 
do total da RAL)                                                                                             

 Valor                         380.900                       359.353                 94,34 

 %  14,1% 14,1%                 (0,00)

Patroc ínio (máximo de 5% do 
total da RAL)                                                                                     

 Valor                           43.331                         43.331              100,00  

 %  1,6% 1,7%                  0,00 

Objetivos  Estratégicos Locais               
(mínimo de 6 % do total da 

RAL)                         

 Valor                         668.700                       641.125                 95,88 

 %  24,8% 25,2%              101,51  

Assistência Técnica                            
(mínimo de 2% do total da 

RAL)    

 Valor                           59.960                         59.960              100,00  

 %  0,0% 0,0%                       -   

Reserva  de Conting ência                          
(até 2 % do total da RAL)              

 Valor                           35.000                                    -                       -   

 %  1,3% 0,0%                 (0,01)

COMENT ÁRIOS/JUSTIFICATIVAS  PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES  APROVADOS/REALIZADOS.

Estava previsto  o percentual  de 50,6% de desembolsos  com pessoal  sobre a receita  corrente.  Contudo,  mesmo as despesas  com pessoal  terem sido um pouco menores  que o previsto,  as receitas  correntes  também foram menores,  fazendo  com que o percentual  
subisse  pra 52,6%, estando ainda abaixo do teto estipulado  de 55%.

Tania Mara Chaves Daldegan
O valor a ser utilizado deverá seguir às orientações da Auditoria do CAU/BR,  com base nas informações contábeis do Siscont.net.

Tania Mara Chaves Daldegan
O valor a ser utilizado deverá seguir às orientações da Auditoria do CAU/BR,  com base nas informações contábeis do Siscont.net.

Gustavo Milhomem Brito Menezes
Vinculada as Receitas de Arrecadação do Anexo 1.1 - Usos e Fontes.


Gustavo Milhomem Brito Menezes
Apenas para os Cau Básicos. O valor total deve ser igual do que consta nas Diretrizes da Reprogramação 2016.


Gustavo Milhomem Brito Menezes
= Receita de Arrecadação + Recurso do Fundo de Apoio


Gustavo Milhomem Brito Menezes
Vinculada as Receitas de Arrecadação do Anexo 1.1 - Usos e Fontes

Gustavo Milhomem Brito Menezes
Vinculada as Receitas de Arrecadação do Anexo 1.1 - Usos e Fontes


Gustavo Milhomem Brito Menezes
RAL= Receita de Arrecadação + Fundo de Apoio (apenas CAU Básicos) - Aportes ( CSC + FA)

Tania Mara Chaves Daldegan
O valor a ser utilizado deverá seguir às orientações da Auditoria do CAU/BR,  com base nas informações contábeis do Siscont.net.


Tania Mara Chaves Daldegan
O valor a ser utilizado deverá seguir às orientações da Auditoria do CAU/BR,  com base nas informações contábeis do Siscont.net.


Tania Mara Chaves Daldegan
Não é percentual (%) e sim ponto percentual (pp).


Tania Mara Chaves Daldegan
Não é percentual (%) e sim ponto percentual (pp).


Tania Mara Chaves Daldegan
Não é percentual (%) e sim ponto percentual (pp).




Despesa por Grupo e Elemento de Despesa
- Anexo do tópico 4.3.4

 



As despesas de capital realizadas foram de R$ 489.404,63, o que representou 97,9% do or�ado para o ano. Todos os servi�os previstos foram contratados, sendo o 
valor final um pouco menor que o programado.

As despesas correntes realizadas foram de R$ 2.886.371,95, representando 90,7% do previsto, o que se deve ao menor gasto com di�rias e passagens, materiais de 
consumo, materiais graficos, consultorias e outras prestacoes de servicos de terceiros. Essa reducao foi programada pela Comissao de Administracao e Financas, que 

CAU - GO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

CNPJ: 14.896.563/0001-14

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Análise crítica:

O valor total or�ado de despesas para 2017 foi de R$ 3.682.612,00, sendo 13,6% de despesas de capital e 86,4% de despesas correntes.

DESPESAS CORRENTES: 

As despesas correntes foram or�adas em R$ 3.182.612,00 e distribu�das em: 

* Pessoal (salarios, encargos e beneficios): R$ 1.850.902,17, sendo 58,2% do total; Servi�os de Terceiros Pessoa Juridica (consultorias, despesas com condom�nios, 

energia eletrica, limpeza, servi�os de divulgacao e demais servicos): R$ 663.987,83, sendo 20,9% do total; Servicos de Terceiros Pessoa F�sica (estagiarios e 

prestacao de servi�os): R$ 34.400,00 = 1,1% total; Material de Consumo: R$ 43.100,00 = 1,4% total; Diarias: R$ 77.290,00 = 2,3% do total; Passagens de 
Conselheiros, Convidados e Funcionarios: R$ 41.300,00 = 1,3% do total; Encargos Diversos (taxas bancarias e demais taxas): R$ 115.000,00 = 3,6% do total; 
Transferencias Correntes (Fundo de Apoio e CSC): R$ 356.632,00 = 11,2% do total.

 DESPESAS DE CAPITAL:

Os desembolsos totais previstos com investimento foram de R$ 500.000,00 sendo distribuidos em:

* Reformas: R$ 338.800,00 = 67,8% do total; Equipamentos e Materiais Permanentes = 161.200,00 = 32,2% do total.

Apresentação:
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

consumo, materiais graficos, consultorias e outras prestacoes de servicos de terceiros. Essa reducao foi programada pela Comissao de Administracao e Financas, que 
desde o inicio de 2017 ja previa a reducao de receitas de arrecadacao, resultado da crise economica ainda vigente do pais. 

Comparando com os anos anteriores, as despesas em 2017 foram apenas 6,5% maiores que 2016, e 4,2% maiores que 2015 e, considerando as inflacoes no periodo, 
mostra que o CAU/GO atuou com muita economicidade, conseguindo realizar as acoes e metas previstas de forma planejada e adaptada ao panorama economico.

20172016201720162017201620172016Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS CORRENTES

1. Despesa de Pessoal

925.386,95936.297,400,000,00925.386,95936.297,40925.386,95936.297,40     6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

246.471,19238.492,410,000,00267.730,12258.137,84267.730,12258.137,84     6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal

184.984,82168.651,240,0015.275,00184.984,82168.651,24184.984,82183.926,24     6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

412.758,02312.637,830,000,00426.228,17324.328,36426.228,17324.328,36Demais elementos do grupo

2. Juros e Encargos da Dívida

85.198,8782.016,140,000,0085.470,4282.016,1485.470,4282.016,14Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

103.291,2360.000,000,000,00103.291,2360.000,00103.291,2360.000,00    6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Patrocínios

49.500,0045.692,244.500,004.153,9254.000,0049.846,0858.500,0054.000,00    6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil

57.852,0167.476,720,000,0057.852,0167.476,7257.852,0167.476,72    6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios

55.038,0211.668,141.251,88750,0055.038,0211.668,1456.289,9012.418,14    6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços de Transporte

45.823,8833.961,100,000,0045.823,8836.865,4645.823,8836.865,46
    6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e
Imóveis

23.688,0013.433,800,000,0023.688,0013.433,8023.688,0013.433,80    6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos

20.551,2416.315,940,002.300,0020.995,9216.315,9420.995,9218.615,94    6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações

19.931,9315.050,710,000,0019.931,9315.050,7119.931,9315.050,71    6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados

17.705,7023.057,500,000,0017.705,7028.237,5017.705,7028.237,50    6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em Rádio e TV

113.413,400,004.333,000,00116.864,350,00121.197,350,00Demais elementos do grupo
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

20172016201720162017201620172016Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS DE CAPITAL

4. Investimentos

62.102,2432.000,00255.725,6117.300,0062.102,2432.000,00317.827,8549.300,00    6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas

65.253,781.680,00106.323,000,0065.253,781.680,00171.576,781.680,00Demais elementos do grupo

5. Inversões Financeiras

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo

6. Amortização da Dívida

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo
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Indicadores - Indicadores de Resultado
2017 - Anexo do tópico 4.5

 



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

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados 
(Estados)

quantidade de presença 
profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100

número de serviços 

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 24/01/2018 65% 85%

De acordo com SICCAU, em 59 casos (15% do 
total) não havia presença de arquiteto. O 

CAU/GO procura focar a fiscalização nas 

atividades dos arquitetos ou em obras sem 

responsável técnico habilitado, isto é, obras 

com a presença apenas de engenheiro ou 

outro profissional não são prioridades, 

devido à pequena quantidade de analistas 

fiscais no CAU/GO.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT 
registrados por mês 

 ________________________________

número total de 

profissionais ativos no Estado

trimestral 24/01/2018 7,7 11,8

Em 2013 foram emitidos 19,5 RRTs por cada 
profissional ativo. Devido à crise econômica, 

desde 2015 esse índice vem caindo, 

chegando ao mínimo de 11,8 RRTs em 2017. 

A meta prevista de 7,7 RRTs estava 

subdimensionada e será alterada em 2018.

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

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações 
tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100

número de solicitações

(valor do trimestre)

trimestral 23/01/2018 99% 99%

Foi alcançada a meta prevista. Todos os 
procedimentos que envolveram apenas o 

CAU/GO foram realizados em até 7 dias. Os 

que não foram realizados neste período, 

foram os encaminhados ao CAU/BR para 

providências.

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

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios 
(Estados)

valor orçamentário destinado 
a patrocínios 

            ____________________________      x 100

orçamento total

(valor do ano)

trimestral 24/01/2018 1,16 1,18

Foi concedido patrocínio para 3 instituições, 
sendo que duas realizaram eventos de 

mobilidade urbana e escritórios modelo, e 

outra publicou livro sobre o arquiteto Attílio 

Corrêa Lima.

Índice da capacidade de execução dos investimentos em 
patrocínios (Estados)

valor orçamentário 
investido (executado) em patrocínios

            ____________________________      x 100

valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

trimestral 24/01/2018 72% 100%
O recurso previsto foi realizado, com repasse 
de R$43.331 aos patrocinados.

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no 
planejamento territorial e na gestão urbana

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento 
urbano (Estados)

número de municípios no Estado que possuem 
um órgão de planejamento urbano

             ________________________________     x 100

total de municípios no Estado

(valor do ano)

anual -- 24% --

A quantidade de municípios que possuem 
órgão de planejamento urbano não foi 

mensurada. Solicitamos informações à 

Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento do Goiás, mas até o momento 

não obtivemos retorno. Na inexistência de 

dados, deixamos de mensurar esse indicador 

para o próximo ano. 

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a 
sociedade

Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a 
página do CAU

(acumulado no ano)

trimestral 16/01/2018 130.000 112.507

O total de acessos ao site do CAU/GO foi um 
pouco menor do que o previsto. Os temas 

mais acessados foram as duas aulas magnas, 

eleições do CAU/GO, descontos e convênios 

para arquitetos, e projetos de habitação 

social.

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

número de inserções positivas do 
CAU na mídia 

                  _____________________________    x 100

total de inserções do 

CAU na mídia 

(valor do trimestre)

trimestral 16/01/2018 95% 100%

Em 2017 houve 248 inserções sobre o CAU 
na mídia, em mídias online, impressa, rádio e 

TV. Todas foram  positivas. Os principais 

assuntos abordados foram de planejamento 

urbano e plano diretor.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre 
a ética profissional (Estados)

número de escolas do Estado com ética 
profissional na grade curricular

             _________________________________   x 100

número total de escolas do Estado

(valor do ano)

anual 24/01/2018 91% 92%

De um total de 12 escolas de arquitetura em 
Goiás, apenas uma não possui ética na grade 

curricular

INDICADORES DE RESULTADO



Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)

número de processos éticos  
concluídos em um ano

         ____________________________ x 100

 número total de processos 

éticos

(valor do ano)

anual 24/01/2018 70% 54%

Alguns processos éticos são resolvidos muito 
rapidamente em audiências de conciliação, 

contudo, a maior parte dos processos leva no 

mínimo um ano para ser resolvido, sendo 

que o prazo médio é de 18 meses. 

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)

número total de RRT do Estado
____________________________

população do Estado (1000 habitantes)

(valor do trimestre)

trimestral 24/01/2018 4 6

A meta alcançada está maior do que a 
prevista, contudo, isso não é indicador que o 

número de RRTs está bom, mas sim que a 

meta foi subdimensionada, visto que houve 

queda considerável no número de RRTs 

emitidos. A meta será  aumentada em 2018.

Índice de RRTs mínimas (Estados)

RRT mínima
_________________________

total de RRT no estado
trimestral 24/01/2018 0,07 0,04

O indicador mede se a população mais 
carente está tendo mais acesso aos serviços 

de Arquitetura e Urbanismo pelo aumento 

de RRT mínima em relação ao total de RRT 

emitidas. Como o índice está abaixo do 

previsto, para 2018 serão feitas campanhas 

para orientação da sociedade, além de maior 

divulgação de projetos de assistência técnica 

gratuita, que contribuirá para aumentar esse 

índice.

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade 
Data da última 

medição
Meta Prevista 

Meta 
Alcançada

Avaliação sobre o desempenho 

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado
______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

trimestral 24/01/2018 979 912

A meta alcançada foi menor que o previsto, 
visto que houve queda considerável nas 

receitas de arrecadação, principalmente na 

emissão de RRTs. Isso é reflexo da situação 

econônica do país em 2017, com redução em 

projetos e obras de construção civil.

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado
                ________________________   x 100

receita corrente do Estado
trimestral 24/01/2018 58% 60%

O valor pago a pessoal e encargos foi similar 
ao previsto, contudo, como as receitas 

correntes caíram consideravelmente, a meta 

alcançada foi maior. Ao se descontar os 

valores de auxílio alimentação, vale 

transporte e rescisões trabalhistas, o índice é 

de 52,6%.

Índice de liquidez corrente (Estados)

ativo circulante
     ____________________ 

passivo circulante
mensal 24/01/2018 3,5 5,4

O índice foi maior que o esperado, devido ao 
alto saldo de caixa no final do ano. Estava 

previsto o pagamento em 2017 da empresa 

que executa a obra de reforma da sede, que 

está com cronograma atrasado, postergando 

a despesa para 2018.

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

total de profissionais inadimplentes
          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos
mensal 23/01/2018 17% 35%

A inadimplência foi muito maior que o 
esperado, sendo que de um total de 3.422 

profisisonais, 1.181 não pagaram as 

anuidades de 2017. Isso é reflexo de um ano 

de crise econômica, com pouco investimento 

em novos projetos e obras.

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes
         ________________________________ x 100

total de empresas ativas
mensal 24/01/2018 28,4% 49%

O índice de inadimplência foi bem maior que 
o previsto, o que pode ser explicado pela 

continuidade da crise econômica em 2017, 

fazendo com que os profissionais prefiram 

pagar as anuidades pessoa física do que da 

empresa. Além disso, há muitas empresas 

erroneamente listadas como ativas no IGEO 

e SICCAU. Gradativamente, estamos 

contatando para que possam atualizar os 

registros ou interromper caso não estejam 

atuando na área.

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

sociedade
Fórmula Periodicidade 

Data da última 
medição

Meta Prevista 
Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada 
(Estados)

número de usuários internos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100

total de usuários internos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 24/01/2018 50% 33%

Os usuários que se disseram satisfeitos com 
a tecnologia utilizam softwares de edição de 

texto e planilhas, e o SICCAU apenas para 

abrir e tramitar processos. A maior 

reclamação dos insatisfeitos é do SICCAU, 

cujos dados e relatórios não são confiáveis. 

Houve também reclamações do Libre Office, 

que é similar ao pacote office da Microsoft



5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 
 

A estrutura de Governança do CAU/GO é prevista no Regimento Interno CAU/GO, sendo
composta pelos órgãos deliberativos, que têm a finalidade de deliberar sobre as matérias de
sua  competência,  encaminhando-as  à  Presidência  e  ao  Plenário.  São  eles:  Plenário,
Presidência,  Conselho Diretor,  Comissões Permanentes e  Comissão Eleitoral  e  pelos
órgãos  consultivos,  que  têm  a  finalidade  de  assessorar  os  órgãos  deliberativos  e  a
Presidência, sendo: Comissões Temporárias e grupos de trabalho.

Os conselheiros são eleitos por voto direto e obrigatório pelos profissionais do Estado de
Goiás que estejam regularmente registrados no Conselho com mandato de três anos. O
Presidente é eleito entre seus pares por maioria de votos dos Conselheiros. O exercício do
cargo de Conselheiro  do CAU/GO é honorífico,  pelo  que não recebe remuneração.  O
Plenário do CAU/GO é constituído por Conselheiros estaduais titulares e seus respectivos
suplentes, em conformidade com a proporção determinada pelo §1º do artigo 32 da Lei nº
12.378/2010. O Conselho Diretor é composto pelo presidente e pelos coordenadores das
comissões ordinárias do CAU/GO e tem por finalidade fortalecer a relação entre o presidente
e o Plenário, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-o nos atos relativos
ao exercício da Presidência. Os coordenadores das comissões são eleitos entre seus pares
para mandato de um ano na primeira reunião plenária de cada ano. As reuniões plenárias e
as de comissões são realizadas mensalmente.

O CAU/GO apresenta as seguintes comissões:
Comissões Ordinárias:
- Comissão de Ética e Disciplina: tem a finalidade de zelar pela verificação e cumprimento
dos artigos 17 a 23 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do Código de Ética e
Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;
- Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação: tem a finalidade de zelar pela
orientação e fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo e pelo aperfeiçoamento da
formação em Arquitetura e Urbanismo, respeitado o que dispõem os artigos 2º, 3º, 4º, 24,
28, 34 e 61 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010;
- Comissão de Administração e Finanças: tem a finalidade de zelar pelo funcionamento do
CAU/GO em suas organizações e administrações, bem como pelo planejamento e pelo
equilíbrio econômico, financeiro e contábil do CAU/GO, respeitado o disposto nos artigos 24,
33 e 34 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010.
 
Comissões Especiais:
-  Comissão  Especial  de  Política  Urbana  e  Ambiental:  tem  a  finalidade  de  zelar  pelo
planejamento urbano, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana
e ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado.

O CAU/GO está estruturado em unidades organizacionais responsáveis pelos serviços
administrativos, financeiros, técnicos, jurídicos e de comunicação. O quadro de pessoal é
composto de empregados ocupantes de cargo efetivo contratados por meio de concurso
público e de empregados ocupantes de cargo de livre provimento e demissão. A estrutura de
funcionamento  do  CAU/GO  é  composta  pela  Gerência  Geral  e  pela  assessorias 
subordinadas diretamente ao Presidente. A Gerência Geral  coordena as gerências  de
Administração e  Recursos  Humanos,  de  Planejamento  e  Finanças,  de  Fiscalização e
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5.2 DIRIGENTES 

Técnica no cotidiano de suas atividades.

O controle interno referente a gestão financeira, organizacional e administrativa é realizado
pelas  gerências  Geral,  de  Administração  e  Recursos  Humanos  e  de  Planejamento  e
Finanças com apreciação e deliberação dos seus atos pela Comissão de Administração e
Finanças e pelo Conselho Diretor.
 

 

Dirigente: Arnaldo Mascarenhas Braga

CPF: 071.315.261-34

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: A0860-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Adriana Mara Vaz de Oliveira

CPF: 382.303.721-87

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A12333-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
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dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Augusto César Aguiar

CPF: 534.811.191-00

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A18239-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Braúlio Vinícius Ferreira

CPF: 774.657.411-49

Cargo: CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE

Registro Profissional: A23528-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Fernando Camargo Chapadeiro

CPF: 807.825.581-00

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A31109-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
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cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Elenise Silva de Araújo

CPF: 439.648.931-53

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A16351-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Terrmo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheira está afastada do cargo desde dezembro de 2015.

Dirigente: Garibaldi Rizzo de Castro Júnior

CPF: 278.233.421-20

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A7094-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
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dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Conselheiro  ficou  afastado do  cargo  no  período de  31  de  maio  a  02  de
outubro  de  2016, reassumindo  como  titular  após  o  fim  do  prazo  do
afastamento.

Dirigente: Gustavo de Morais Veiga Jardim

CPF: 026.094.351-77

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A67881-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de 17/12/2014
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designação:

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
O Conselheiro assumiu como Titular no dia 27 de outubro de 2015, após o afastamento da conselheira
Maria Luisa Adorno. Ficou afastado no período de 04 de outubro a 07 de novembro de 2016,
reassumindo como titular após o fim do prazo do afastamento.

Dirigente: John Mivaldo da Silveira

CPF: 785.651.201-63

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A13665-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheiro está afastado do cargo desde o dia 23 de novembro de 2015. Conselheiro faleceu em
março de 2017.

Dirigente: Jorge Luis Perillo

CPF: 281.850.721-91

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A76973-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
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conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
O Conselheiro assumiu como Titular  no período de 31 de maio a 02 de
outubro de 2016, após o afastamento do conselheiro Garibaldi Rizzo.

Dirigente: Leonidas Albano da Silva Júnior

CPF: 906.345.601-82

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A38972-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Lorena Cavalcante Brito
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CPF: 707.239.741-87

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A45269-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheira ficou afastada no período de 25 de março a 25 de julho de 2017,  em razão da licença
maternidade, reassumindo como titular após o fim do prazo do afastamento.

Dirigente: Luiz Antônio Oliveira Rosa

CPF: 012.456.391-02

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A69735-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
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Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Marcela Ruggeri Meneses

CPF: 882.267.861-34

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A41880-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

A conselheira assumiu como Titular no período de 25 de março a 25 de julho
de 2016, após o afastamento da conselheira Lorena Cavalcante, reassumindo
como suplente após o fim do prazo do afastamento.

Dirigente: Marcos Aurélio de Arimatéa

CPF: 264.974.841-91

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A15705-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
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quanto ao perfil:

urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Maria Eliana Jubé Ribeiro

CPF: 315.958.121-72

Cargo: CONSELHEIRO FEDERAL TITULAR

Registro Profissional: A10428-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017
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Informações adicionais

Dirigente: Maria Ester de Souza

CPF: 427.532.101-44

Cargo: VICE-PRESIDENTE

Registro Profissional: A17082-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Maria Luisa Gomes Adorno

CPF: 467.579.961-20

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A13905-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão

63



transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
Conselheira está afastada do cargo no período de 27/10/2015 a 31/05/2017. Conselheira não retornou
no fim do prazo do afastamento sendo assim em razão do disposto no art. 22 do Regimento Interno
vigente na época, a conselheira perdeu o mandato.

Dirigente: Regina Maria de Faria A. Brito

CPF: 306.813.591-53

Cargo: CONSELHEIRO TITULAR

Registro Profissional: A7878-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Tássia Zanutto Mendes

CPF: 048.275.579-26

Cargo: CONSELHEIRO SUPLENTE

Registro Profissional: A67864-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Processo de escolha de
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5.4 APURAÇÕES 

dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Os conselheiros são eleitos por voto direto dos profissionais arquitetos e
urbanistas regularmente registrados no Conselho e cumprem mandato de três
anos. Conforme previsto no art. 16 da Resolução do CAU/BR 81/2014 os
candidatos  deverão  estar  inscritos  e  adimplentes  com  o  CAU  na  data
correspondente ao último dia para o registro de candidatura previsto no
calendário  eleitoral;  estar  em  pleno  gozo  dos  direitos  civis  brasileiros
conforme a legislação em vigor; pertencer ao colégio eleitoral da Unidade da
Federação em que esteja se candidatando; declarar não estar cumprindo pena
ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrentes de
sentença ou decisão transitada em julgado; declarar não estar no período de
cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão
transitada em julgado no âmbito do CAU. O Presidente é eleito entre seus
pares  por  maioria  de  votos  dos  Conselheiros.  O  exercício  do  cargo  de
Conselheiro do CAU/GO é honorífico, pelo que não recebe remuneração.

Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 17/12/2014

Data inicial do mandato: 01/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

 

No âmbito de funcionamento dos CAU, tanto o nacional quanto os estaduais e do Distrito
Federal, uma das instâncias de controle é a realização de auditoria junto aos Conselhos de
Arquitetura  e  Urbanismo,  com  o  objetivo  de  garantir  a  observância  dos  princípios
constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. O processo é
realizado  por  empresa  de  auditoria  independente  especialmente  contratada  para  tal
fim.Ressalta-se, ainda, a Comissão de Administração e Finanças que cumpre papel similar,
efetuando vistas, observações, sugestões, recomendações e apontamentos sobre todas as
contas  (balancetes,  balanços),  orçamento  anual,  Plano  de  Ação,  reformulações  e
transposições, execução orçamentária (desempenho da arrecadação e gastos por unidade
de contas, projeto/atividade), e ainda análise dos relatórios com informações gerenciais.

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as
providências adotadas

No âmbito administrativo,  com fundamento no Regimento Interno do CAU/GO e no
Regulamento Disciplinar dos Empregados do CAU/GO, instituido pela Deliberação Plenária
nº 26, de 27 de outubro de 2015, a apuração de possíveis irregularidades cometidas por
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5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

 

 
 
5.6 REMUNERAÇÕES 

servidores  públicos  será  realizada  mediante  simples  constatação  pelos  Gerente  e
Supervisores que tiverem ciência ou notícia da irregularidade cometida por servidor ou
quando houver  necessidade,  a  apuração será  realizada  por  sindicância  apuratória.  A
sindicânica apuratória será instaurada por determinação do Plenário do CAU/GO, conforme
inciso XIX do Art. 29 do Regimento Interno, será composta por um ou mais empregados
designado pelo Presidente, sendo pelo menos um servidor efetivo e será feita no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado. 

A aplicação das devidas penalidades será realizada pelo Presidente do Conselho de
acordo com o apurado na sindicância c/c o que disciplina a Consolidação das Leis do
Trabalho. As penalidades previstas são advertência, suspensão, demissão e demissão, em
razão de prática de improbidade administrativa. 

No  ano  de  2017,  não  houve  apuração  de irregularidades  cometidas  por
empregados públicos,  nem  aplicação  de  penalidades  e  não  houve  a condução  dos
processos administrativos disciplinares.

Informações adicionais

 

O CAU/GO não possui atualmente norma ou regulamento que trata da gestão de riscos. Os
vícios, os riscos desnecessários e os maus hábitos são monitorados pelas Gerências e pela
Gerência Geral, com o conhecimento do Presidente do Conselho.

Alguns dos controles internos administrativos utilizados para mitigar os riscos são: controle
do estoque do almoxarifado através de sistema online próprio; controle diário das contas a
receber e a pagar; aperfeiçoamento dos servidores; elaboração de relatórios trimestrais e
quadrimestrais  onde  é  feito  o  acompanhamento  dos  resultados  dos  planos,  metas  e
indicadores elaborados no plano de ação anual do Conselho; acompanhamento de etapas e
prazos dos processos; dentre outros.

O Conselho tem em seu quadro de funcionários dois assessores jurídicos que garantem a
obediência às leis e regulamentos vigentes. Além disso, a gestão presta contas para as
comissões formadas pelos conselheiros garantindo assim  o uso  eficiente dos recursos da
autarquia e assegurando a confiabilidade das informações produzidas.
 

 

Conforme art. 40 da Lei 12.378/2010  e  artigos  13  e  137  do  Regimento  Interno  do
CAU/GO, o exercício do cargo de conselheiros titulares e suplentes, bem como o exercício d
o cargo de presidente do Conselho  são honoríficos,  portanto os conselheiros não possuem
vínculo empregatício com o CAU/GO, sendo assim enquanto exercerem o cargo de conselh
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

eiro não recebem nenhuma remuneração.

Lei 12.378/201
Art. 40.  O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos CAUs nã
o será remunerado.  
 
Regimento Interno do CAU/GO
CAPÍTULO II - DO CONSELHEIRO
Art. 13. O exercício do cargo de Conselheiro do CAU/GO é honorífico.

CAPÍTULO VI - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE
Seção I - Do Presidente
Art. 137. O exercício do cargo de presidente é honorífico.

 

 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE

Foi realizado o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, segundo os ditames
jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a qualificação técnica
de possíveis licitantes, nos limites legais.

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01.050-030, São Paulo-SP

CONTATO Tel: +55 (11) 3848 5880 Fax: +55 (11) 3045 7363 www.bdobrazil.com.br

DATA DO CONTRATO 23/02/2018 VALOR DO CONTRATO R$254.650,36

SERVIÇOS CONTRATADOS

Execução dos trabalhos de análise,  revisão e  emissão de relatórios  e  pareceres  sobre os
controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2017, quanto às posições financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal – CAU/UF.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O contrato assinado com a licitante em 23/02/2018 teve vigência prorrogada por mais 12
(doze) meses, podendo, a critério da Contratante, e sob condições vantajosas, ser prorrogado
mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos termos do art. 57, II, da Lei nº
8.666/1993.
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

 
 
6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

A área de gestão de pessoas do CAU/GO é regida pela Deliberação Plenária nº 26/2015
que instituiu o Regulamento Disciplinar dos empregados do Conselho, pela Deliberação
Plenária nº 56/2017 que trata da remuneração dos empregados públicos, pela Deliberação
Plenária nº 34/2016 que trata do quadro de empregados do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás e pelos demais atos administrativos que referem-se a esta área.
Conforme, deliberação plenária nº 34/2016, o quadro funcional do CAU/GO é composto por
cargos de nível médio e de nível superior sendo 12 cargos de livre provimento e demissão e
27  cargos  para  empregados  efetivos,  sendo que  no  final  de  2017  vinte  e  uma vagas
estavam ocupadas. Os empregados públicos estão distribuídos nas seguintes unidades:
presidência,  assessoria  jurídica,  assessoria  de  plenário  e  comissões,  assessoria  de
imprensa, ouvidoria, controladoria, área de fiscalização, área técnica, área de administração
e recursos humanos e área de planejamento e finanças.
Em 2017 foi  promovida a participação para capacitação e treinamento do pessoal  em
diversos seminários promovidos principalmente pelo CAU/BR.
Em  relação  as  despesas  com  a  manutenção  do  pessoal,  o  exercício  de  2017  foi
finalizado dentro dos parâmetros financeiros instituídos pelo Conselho Federal. Devido a
saída da gerente de administração e recursos humanos, a presidência do CAU/GO optou
por  não  contratar  um novo  gestor  para  a  área  decidindo-se  pela  designação  de  uma
funcionária do seu quadro de pessoal  existente.  Neste mesmo ano,  foi  convocado um
assistente administrativo para a última vaga de cargo efetivo disponível, sendo assim todas
as vagas disponíveis para os cargos efetivos através do concurso público realizado em 2013
estão preenchidas. Ciente do fim do prazo em fevereiro de 2018 do concurso público, a
Plenária do CAU/GO autorizou a realização de um novo concurso, conforme DP nº 71/2017.
As informações prestadas neste item e seus subitens levaram em consideração todos os
empregados que estiveram presentes em 2017 (admitidos e demitidos) neste período.

 

Força de trabalho da UPC
Introdução
Conforme, Deliberação Plenária nº 34/2016, o quadro funcional do CAU/GO é composto por
cargos de nível médio e de nível superior sendo 12 cargos de livre provimento e demissão e
27  cargos  para  empregados  efetivos,  sendo que  no  final  de  2017  vinte  e  uma vagas
estavam ocupadas
Em 2013 foi realizado concurso público para provimento dos cargos efetivos, sendo que 14
empregados públicos ocupam as vagas ofertadas pelo concurso.
Os contratos  de  trabalhos  dos  admitidos  para  o  exercício  de  empregos  efetivos  e  de
empregos de livre provimento e demissão são regidos pela Consolidação das Leis  do
Trabalho.
Apesar  de 08 cargos serem de nível  médio,  no quadro de pessoal  atual  do Conselho
somente um empregado não possui ensino superior, sendo que 12 possuem ensino superior
em  diversas  áreas  e  09  possuem  pós-graduação.  O  Conselho  busca  sempre  o
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aprimoramento e a capacitação de seus empregados, incentivando a realização de cursos,
seminários e especialização.
Analise Crítica

 
Informações adicionais
Houve 01 admissão para o cargo de assistente administrativo para preenchimento de vaga e
02 demissões, sendo uma na área técnica e uma na área de administração e recursos
humanos.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 27 14 1 1

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 27 14 1 1

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 27 14 1 1

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 12 7 0 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 39 21 1 2

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 7 7

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 7 7

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 7 7

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 6 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 13 8
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Detalhamento da estrutura da UPC
Introdução
Conforme Deliberação Plenária nº 34/2016, o quadro funcional do CAU/GO é composto por
empregados de livre provimento e demissão, empregados efetivos e empregados efetivos
em funções gratificadas divididos por 12 áreas de lotação, sendo regidos pela CLT.
Os  empregos  efetivos  serão  providos  com a  admissão  dos  aprovados  em concursos
públicos, de provas ou de provas e títulos. Os empregos de livre provimento e demissão
serão  providos  com  a  admissão,  dentre  profissionais  com  formação  e  experiência
compatíveis com as atribuições e requisitos dos empregos, por ato de livre escolha do
Presidente do CAU/GO, ficando dispensado o concurso público. Contudo os cargos de livre
provimento e demissão poderão ser ocupados pelos empregados do quadro efetivo, caso
seja de interesse da Administração do Conselho e a convite do Presidente, sendo que os
escolhidos para ocupar os cargos de Gerência e Assessoria que tenham salário inferior ao
estabelecido para o cargo, passarão a receber o salário do cargo que estiverem ocupando.
A  função  de  Supervisão  será  exercida  somente  por  empregados  do  quadro  efetivo  e
receberão gratificação estabelecida em regulamento próprio, que será acrescida ao salário
do cargo original.
 
Informações adicionais
Os cargos de gerente de fiscalização, gerente técnica e assessora de plenário e comissões
(grupo DAS) estão ocupados por  empregado efetivo,  conforme autorização dada pela
Deliberação Plenária nº 34/2016, recebendo uma gratificação de função para desempenhar
as atividades inerentes ao cargo.
As duas supervisões previstas estão preenchidas por  funcionários efetivo que recebe
gratificação para exerceer a função.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 12 10 0 1

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 12 10 0 1

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 3 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 12 7 0 1

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 2 2 0 1

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 2 2 0 1

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0
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       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 14 12 0 2

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
Em 2017 o quadro de empregados públicos ativos no CAU/GO foi de 21 empregados, sendo
14 efetivos admitidos através do Concurso Público n°. 001/2013 e 7 de livre provimento e
demissão. Contou ainda com 3 estagiários (1 ensino médio, 2 ensino superior, sendo 1 em
Arquitetura  e  Urbanismo e  1  em Jornalismo).  O quantitativo  ativo  não  atinge  ao  total
autorizado pelo Plenário do Conselho e nem o necessário para o cumprimento eficiente de
todas as atividades a serem desempenhadas, principalmente na área fim, contudo o quadro
de pessoal está no seu limite de contratação em virtude do custo com o pagamento das
remunerações que deve atender aos parâmetros financeiros instituídos pelo Conselho
Federal.
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
Em relação a distribuição da força de trabalho, verifica-se que entre o quantitativo total dos
funcionários 61,90% são da área meio e 38,10% são da área fim.
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados
Em relação a distribuição da força de trabalho, verifica-se que entre o quantitativo total dos
funcionários, 33,33% são de livre provimento e 66,66% efetivos.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
A  faixa  etária  é  de  9  empregados  até  30  anos,  8  empregados  de  31  a  40  anos,  3
empregados de 41 a 50 anos e 1 empregado de 51 a 60 anos. O funcionário com mais
tempo de serviço tem 05 anos de exercício. Com esses dados é possível afirmar que não
houve  e  nem  existe  possíveis  impactos  da  aposentadoria  sobre  a  força  de  trabalho
disponível.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
Não houve afastamentos que reduziram a força de trabalho e impactaram as atividades
desenvolvidas.

 

ANEXO - Comparativo de Despesas com Pessoal - Valores de rendimentos e descontos de
pessoal em 2016 e 2017 - Vide anexo do tópico 6.1.2 no final da seção
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

 

 

 
 
6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 

 
 
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 
 
6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Atualmente o CAU/GO não possui norma ou regulamento que trata da gestão de riscos, não
tendo como mensurar os impactos e efeitos do risco com precisão na área de Gestão de
Pessoas. Contudo os vícios e os maus hábitos da gestão são monitorados pela Gerência de
Administração  e  Recursos  Humanos  e  pela  Gerência  Geral,  com o  conhecimento  do
Presidente  do  Conselho.  Alguns  desses  monitoramentos  são:  acompanhamento  dos
exames de saúde laboral, disponibilização e controle do uso de EPI – Equipamentos de
Proteção  Individual  para  os  analistas  fiscais,  treinamentos  para  os  empregados  com
diversos temas ministrados pela empresa contratada de Medicina e Segurança no Trabalho,
dentre outros.

 

O CAU/GO não contratou no exercício 2017 mão de obra temporária

 

Em 2017 foi  feita  a  aquisição de equipamentos para  a  estruturação da área de TI  do
Conselho, contudo os equipamentos não foram instalados, pois a sede do Conselho está em
obras, sendo assim toda a instalação da parte de TI está condicionada ao fim da obra
previsto para o primeiro semestre de 2018. Entretanto, foi firmado neste mesmo ano um
contrato de manutenção dos computadores de propriedade do Conselho para a manutenção
e seguridade das informações geradas pelo Conselho, evitando assim riscos e perdas
desnecessárias.
O CAU/BR disponibiliza para os CAU/UF's um centro de serviços compartilhados, com a
disponibilidade dos serviços de Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU), o
Sistema  de  Inteligência  Geográfica  (IGEO),  sistemas  para  informações  contábeis  e
gerenciais internas do CAU, domínio do website do CAU/GO e o Portal da Transparência,
além de treinar  e capacitar  os empregados dos CAU/UF's.  Estes serviços geram uma
economicidade para o CAU/GO já que os custos são compartilhados entre o CAU/BR e os
CAU/UF's,  em  conformidade  com  as  obrigações  respectivas  estabelecidas  pela  Lei
12.378/2010,  e  proporcionam um serviço  uniforme para  todos  os  conselhos,  para  os
arquitetos e urbanistas e para a sociedade em geral.

 

O CAU/GO não possui área específica responsável pela gestão de TI por existir um centro
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de serviços compartilhados que gera uma série de vantagens para os CAU/UFs e para a
comunidade dos arquitetos e urbanistas com a melhor prestação de serviços em todo o país
e  de  maneira  uniformizada,  com  economia  de  escala  na  compra  de  tecnologias  e
treinamento dos atendentes e facilidades de atualização tecnológica, uma vez que o mesmo
sistema será usado em todas as unidades da federação.
O Centro de Serviços Compartilhados (CSC), conforme definido na Resolução n. 92 do
CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, gerencia serviços como: o Sistema de Comunicação e
Informação do CAU (SICCAU), onde é realizado toda a comunicação do Conselho com os
profissionais arquitetos e urbanistas, neste sistema o profissional consegue emitir todos os
tipos de documentos oferecidos pelos Conselhos, boletos de anuidades, solicitação de
registro  no  Conselho,  dentre  outros,  sendo  também  utilizado  para  uso  interno  dos
empregados dos CAU's para abertura de processos administrativos, tramitação e protocolo
de documentos, entre outros serviços;  o Sistema de Inteligência Geográfica (IGEO); a Rede
Integrada  de  Atendimento  (RIA)  que  compreende  os  serviços  de  Tele  Atendimento
Qualificado (TAQ); serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800; Rede Social Corporativa
dos  Arquitetos  e  Urbanistas;  e  Atendente  Virtual;  além  de  informações  contábeis  e
gerenciais internas do CAU. Os custos são compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF,
em conformidade com as obrigações respectivas estabelecidas pela Lei 12.378/2010.
Além dos sistemas disponibilizados e compartilhados com o conselho federal, o CAU/GO
utiliza os seguintes sistemas de informação para execução de suas atividades diárias:
- LibreOffice - software livre utilizado como editor de textos, editos de planilha e editor de
apresentação está instalado em todas as máquinas do Conselho
- Microsoft Office - software utilizado como editor de textos e planilhas, esta instalado em 11
máquinas do Conselho.
- KasperskySmall Office Security5 – antivírus adquirido em 2017.
- Corel Draw Graphics Suite X8, Adobe Photoshop Creative Cloud, Adobe Ilustrator Creative
Cloud e Autocad Lt 2017 – softwares adquiridos em 2017.
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Comparativo de Despesas com Pessoal -
Valores de rendimentos e descontos de

pessoal em 2016 e 2017 - Anexo do tópico
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COMPARATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL - 2016 X 2017

CARGOS DE LIVRE PROVIMENTO CARGOS EFETIVOS TOTAL ANUAL

Rendimentos 2016 2017 Variação percentual 2016 2017 Variação percentual 2016 2017 Variação percentual
Remuneração R$ 506.258,76 R$ 498.162,80 -1,60% R$ 430.276,03 R$ 437.201,88 1,61% R$ 936.534,79 R$ 935.364,68 -0,12%
Gratificação R$ 7.594,91 R$ 2.980,99 -60,75% R$ 26.452,98 R$ 73.384,60 177,42% R$ 34.047,89 R$ 76.365,59 124,29%
Férias R$ 64.098,06 R$ 60.085,27 -6,26% R$ 35.183,23 R$ 65.389,93 85,86% R$ 99.281,29 R$ 125.475,20 26,38%
13º Salário R$ 47.511,34 R$ 47.188,17 -0,68% R$ 40.756,91 R$ 48.558,55 19,14% R$ 88.268,25 R$ 95.746,72 8,47%
Abono Pecuniário - R$ 606,04 - R$ 606,04 -
Aviso Prévio R$ 1.242,46 -100,00% - R$ 1.242,46 -100,00%
Horas Extras - R$ 3.023,40 - R$ 3.023,40 -
Auxílios e Benefícios* R$ 34.523,22 R$ 16.830,00 -51,25% R$ 15.563,40 R$ 11.887,76 -23,62% R$ 50.086,62 R$ 28.717,76 -42,66%

Total de Rendimentos R$ 661.228,75 R$ 625.247,23 -5,44% R$ 548.232,55 R$ 640.052,16 16,75% R$ 1.209.461,30 R$ 1.265.299,39 4,62%
Descontos
IR R$ 58.221,76 R$ 60.172,93 3,35% R$ 28.097,50 R$ 41.028,68 46,02% R$ 86.319,26 R$ 101.201,61 17,24%
INSS R$ 59.903,41 R$ 58.113,88 -2,99% R$ 52.081,87 R$ 60.324,09 15,83% R$ 111.985,28 R$ 118.437,97 5,76%
Outros** R$ 571,93 R$ 9.621,62 1582,31% R$ 5.120,53 R$ 6.144,85 20,00% R$ 5.692,46 R$ 15.766,47 176,97%

Total de Descontos R$ 118.697,10 R$ 127.908,43 7,76% R$ 85.299,90 R$ 107.497,62 26,02% R$ 203.997,00 R$ 235.406,05 15,40%
TOTAL LÍQUIDO R$ 542.531,65 R$ 497.338,80 -8,33% R$ 462.932,65 R$ 532.554,54 15,04% R$ 1.005.464,30 R$ 1.029.893,34 2,43%

*Incluem-se diárias, vales-transporte, salário-família e auxílios-maternidade.
**Incluem-se contribuições sindicais e descontos para vale-transporte.

Análise crítica: A elevação do valor total líquido em 2017, quando comparado ao de 2016, explica-se em parte pelo reajuste salarial de 6% em maio de 2017, embora as variações de remuneração tenham sido menores. Isso 
aconteceu em razão da rescisão contratual da gerente de Administração e Recursos Humanos no início do ano e da sua substituição por funcionária já empregada pelo Conselho, sem que se incorresse em contratação externa. O 
crescimento do gasto com gratificações foi resultado da promoção de função de duas funcionárias efetivas em 2017; o do gasto com as férias, por sua vez, resultado do seu usufruto por uma funcionária após postergação de um ano. 
Observa-se, porém, queda na concessão de auxílios e benefícios, o que se atribui à redução das viagens de conselheiros e colaboradores e, por conseguinte, à redução das despesas com diárias e deslocamentos.



7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
O CAU/GO se relaciona com a comunidade através das seguintes formas de Atendimento:
telefone, e-mail e presencial. Além destes, os profissionais vinculados ao Conselho também
se relacionam com o CAU através do SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do
Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo).  Estes  canais  estão  abertos  para  receber
solicitações,  reclamações,  denúncias,  sugestões,  etc  dos  profissionais  vinculados  ao
Conselho e de toda a sociedade. Ainda possuímos a ouvidoria do CAU/BR que encaminha
para o CAU/GO toda a demanda relacionada ao nosso Estado. Em 2017 foram realizados
19.960  atendimentos  aos  profissionais,  através  de  e-mails,  telefones  e  atendimento
presencial.

Possuímos um endereço eletrônico (http://caugo.gov.br/) como meio de comunicação com a
sociedade. Dentro do sítio eletrônico é disponibilizado o telefone do atendimento, os dias e
horários  de  expediente  do  CAU/GO,  bem como o  telefone  da  central  de  atendimento
gerenciada pelo CAU/BR. Também é possível  acessar as perguntas e respostas mais
frequentes feitas pelos profissionais e respondidas pelo CAU/GO.

Os profissionais  e  empresas de arquitetura  e  urbanismo tem acesso,  através de link
específico no site  do  CAU/GO,  aos serviços online disponibilizados no SICCAU. O site é
atualizado  frequentemente  com  notíciais  de  relevância  para  a  sociedade  e  para  os
profissionais,  tendo como destaque o clipping de notícias e o Perspectiva.  O CAU/GO
possui  um perfil  na  rede social  Facebook (https://www.facebook.com/caugoias)  onde
compartilha diversas notícias e reportagens a respeito do Conselho, da sociedade em geral,
de  cursos,  pa les t ras ,  e tc  e  possu i  um  per f i l  na  rede  soc ia l  Ins tagram
(https://www.instagram.com/caugoias/)  onde  compartilha  fotos  com  notícias  e  fatos
importantes  para  os  arquitetos  e  urbanistas,  Tanto  no Facebook,  como no Instagram,
qualquer cidadão que possua contas nestas redes sociais pode comentar as postagens, se
relacionar e interagir com o Conselho.
 

Análise Crítica
A demanda de atendimentos cresce anualmente em consequência do aumento de cursos de
Arquitetura e Urbanismo e, consequentemente, aumento de profissionais vinculados ao
Conselho. Assim, o CAU busca, através de capacitação pessoal, aprimorar cada vez mais a
qualidade na prestação do serviço. Durante o ano de 2017, todas as 19.960 solicitações
feitas  por  meio  presencial,  por  telefone,  e-mail  ou  pelo  SICCAU  foram  prontamente
atendidas nos prazos estipulados. As 102 denúncias foram recebidas e encaminhadas aos
setores de fiscalização, jurídico e à Comissão de Ética e Disciplina – CED para os trâmites
legais. Tanto as reclamações quanto as sugestões encaminhadas pela ouvidoria do CAU/BR
foram analisadas e atendidas dentro das possibilidades do Conselho. O CAU/GO não possui
um responsável  pela  área  de  ouvidoria,  o  cargo  está  vago  no  momento,  sendo  toda
comunicação demandada pela área própria do CAU/BR.

Além das demandas realizadas através do SICCAU, o CAU/GO tem como canais de acesso
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o website do Conselho e página na rede social Facebook. Ao longo do ano de 2017 foram
postadas 174 notícias no site do CAU/GO, realizadas 402 postagens no Facebook e 237
postagens no Instagram. Estes canais são um meio de acesso à notícia e informações de
interesse dos arquitetos e urbanistas, sendo que o site teve 112.507 acessos no ano.
 

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

2 0 102 0 19960

Canais de Acesso
Tipo de Canal Portal da Transparência

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: http://transparencia.caugo.gov.br/

Horário de funcionamento: 24h

Descrição: Acesso a informações em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e
com o Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

Tipo de Canal Rede Social - Facebook

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: www.facebook.com/caugoias

Horário de funcionamento: 24h

Descrição: Rede Social do CAU/GO 

Tipo de Canal Rede Social - Instagram

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: https://www.instagram.com/caugoias/

Horário de funcionamento: 24h

Descrição: Rede social

Tipo de Canal Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
SICCAU

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: https://servicos.caubr.org.br/

Horário de funcionamento: 24h

Descrição: Site do CAU/BR destinado ao atendimento às demandas dos profissionais

Tipo de Canal Website

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: http://caugo.gov.br/

Horário de funcionamento: 24h

Descrição: Website do CAU/GO com abas Institucional, Transparência, Serviços Online, Ética,
Legislação, Comunicação e Dúvidas
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

 

 

 
 
7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

No segundo semestre de 2017, no período de 16 de agosto a 15 de setembro, foi realizada
pesquisa  de  opinião  sobre  o  atendimento  realizado  pelo  CAU/GO  visando  um
aprimorameneto  dos  serviços  prestados.  O  questionário  foi  elaborado  com  29
questões, sendo 6 questões sobre o perfil do profissional, e mais 23 questões sobre as
áreas  de  Atendimento  ao  Profissional,  Comunicação  do  CAU/GO  e  Convênios.  231
profissionais responderam à pesquisa, que foi acessada através do site do CAU/GO. Estes
dados ainda estão em análise pelo setor responsável.

 

Introdução
O  CAU/GO  possui  o  Portal  da  Transparência  do  CAU/GO  em  atendimento  a  Lei  nº
12.527/2011,  denominada  Lei  de  Acesso  a  Informação,  e  em  conformidade  com  as
determinações do Acórdão nº 96/2016 – Plenário do TCU. Antes da implantação do portal, a
divulgação era feita no próprio site do Conselho em aba especifica. Contudo o CAU/BR
desenvolveu  e  disponibilizou  para  os  conselhos  regionais  um  portal  próprio  para  a
divulgação das mais diversas informações permitindo ao cidadão acesso transparente e
integral a informações. O CAU/GO aderiu ao sistema disponibilizado pelo conselho federal
passando a  disponibilizar  suas  informações  unicamente  neste  portal.  No CAU/GO os
procedimentos para o cumprimento da legislação são detalhados pela Portaria CAU/GO nº
9/2016. Além de portal próprio para a divulgação das informações, foi criado o e-SIC, canal
de acesso para todos os cidadãos solicitarem informações que desejam obter e que não
estão disponíveis no portal. Esta solicitação pode ser feita online em campo especifico no
Portal da Transparência ou presencialmente no atendimento da autarquia.

Endereço do portal da transparência
http://transparencia.caugo.gov.br

Informações disponíveis ao Cidadão
Estão disponíveis no Portal da Transparência do CAU/GO:
* Informações institucionais com informações sobre os conselheiros, membros da atual
gestão, agenda de reuniões e atas;
*  Todas  as  legislações  pertinentes  a  atuação  e  ao  funcionamento  do  Conselho.  *
Informações sobre  a  área de planejamento,  como a  divulgação dos  planos de ações,
resultados, pareceres de auditorias e relatórios de gestão;
* Informações sobre a área financeira, como balanços, comparativo de despesas e receitas,
empenhos e pagamentos;
*Informações  referentes  a  licitações  e  chamadas  públicas  realizadas  pelo  conselho,
contendo os editais e os resultados, bem como a integra dos contratos firmados;
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7.4 ACESSIBILIDADE 

 

*Informes  sobre  diárias  recebidas  e  passagens  áreas  pagas  para  os  conselheiros,
empregados e terceiros;
*Informações sobre a área de gestão de pessoas, como organograma, quadro de pessoal,
folha de pagamento e informações sobre o concurso público para provimento de vaga
realizado;
* Informações pertinentes para os arquitetos e urbanistas como quantitativo de registros,
verificação de RRT, cadastro de denúncia, acesso ao IGEO;
* Campo para registro de pedidos (e-SIC), para acesso a informações sigilosas e respostas
as perguntas mais frequentes.

Análise crítica
O CAU/GO atende à Lei de Acesso à Informação e disponibiliza com clareza seus dados
relacionados à Transparência da instituição entendendo que são de suma importância a
divulgação das informações para conhecimento e controle da sociedade. Ao longo do ano
de 2017, o Conselho manteve todas as informações atualizadas e não recebeu nenhuma
solicitação através do e-SIC, considerando assim que os cidadãos obtiveram todas as
informações que buscaram no próprio portal.

 

Medidas Adotadas
O CAU/GO segue o Decreto 5.296/2004 que regulamenta as Leis 10.048 e 10.098/2000. Na
parte  externa do edifício  sede,  as  calçadas possuem piso  antiderrapante  e  rampa no
encontro com a via pública dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 9050. Além da
pintura,  a  rampa  possui  piso  tátil  para  atendimento  aos  portadores  de  necessidade
especiais.  As  rampas de  acesso de  veículos  também possuem piso  tátil  e  pintura  de
identificação da área de manobra de veículos. O acesso principal dos pedestres ao edifício é
realizado por meio de escadas. Existe um corredor lateral acessível com 2,10m de largura
livre, situado no passeio da área comercial do térreo, onde o acesso pode ser realizado sem
nenhum desnível em relação ao passeio público. O corredor que liga o estacionamento
térreo às salas comerciais tem 1,20m de largura e é acessível a portadores de necessidades
especiais. O acesso ao subsolo é realizado por veículos e no subsolo existe uma rampa de
acesso aos elevadores. A inclinação da rampa é de 8,33% conforme previsto na NBR 9050.
No acesso ao edifício a rota possui 1,90m de largura e no interior do edifício todas as rotas
de acesso às  salas  do mezanino possuem rota  com 1,20m de largura.  O acesso dos
subsolos e do térreo ao mezanino é realizado por meio de elevadores. Na parte interna da
sede há um sanitário para portadores de necessidades especiais e a cadeira usada pelo
profissional  para  tirar  a  foto  do  cadastramento  é  adaptada  para  cadeirantes.  No
Atendimento,  são atendidos  prioritariamente  os  portadores  de deficiência,  mobilidade
reduzida, gestantes, lactantes ou adultos com crianças de colo. As mesas do atendimento
possuem altura apropriada para os cadeirantes. O atendimento aos deficientes auditivos é
feito através de e-mails e no SICCAU.

Informações Adicionais
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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

 
 
8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Parcialmente
 

 

 

 

As Receitas Correntes de 2017 totalizaram R$ 3.025.655,66, estando 5% abaixo do orçado
na  reprogramação  orçamentária,  causado  em  grande  parte  pela  inadimplência  de
profissionais e empresas e pela redução no número de RRTs emitidos, sendo que em 2013
eram 19,5 RRT por profissional e em 2017 caiu para 12,2 RRTs. Estava previsto o uso de
Receita de Capital (superávit dos anos anteriores) no valor de R$ 500.000,00, dos quais
foram utilizados R$ 489.404,63, já considerados os R$ 307.323,77 inscritos em restos a
pagar não processados.

As Despesas Correntes, sem considerar os restos a pagar não processados, totalizaram R$
2.875.987,07, estando 10% abaixo do previsto para o ano. As despesas de capital sem
restos a pagar não processados totalizaram R$ 182.080,86. Com isso, as despesas totais
foram de R$ 3.058.067,93, resultando em déficit de R$ 32.412,27. Juntando os restos a
pagar não processados no valor de R$ 317.708,65, resultará em Déficit Orçamentário de R$
350.120,92.

Foi realizado o ajuste de perdas de devedores duvidosos (PDD) sobre as anuidades a
receber de pessoa física e jurídica desde 2012, sendo adotado o índice de 86,5% para o
PDD conforme orientação do  CAU/BR.  O valor  de  depreciação dos  móveis  foi  de  R$
34.651,78 e dos bens imóveis R$ 65.920,20. Ao final houve Superávit Patrimonial de R$
21.836,57 e Superávit Financeiro de R$ 408.933,20.

 

Justificativa
O Conselho adotou parcialmente as Normas NCASP, tendo em vista  que o início  das
atividades se deu no ano de 2012, aplica-se então somente a NBC T 16.9, que trata de
Depreciação, Amortização e Exaustão.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
Para estimar a vida útil do bem, seguimos o método linear, onde as taxas são estabelecidas
na Portaria do STN n° 833/11 de 16/12/2011, que estabelece o cálculo da Depreciação nos
Órgãos Públicos.
 

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 

A metodologia utilizada no cálculo da depreciação foi a seguinte:
A Depreciação foi feita pelo sistema de informática SISPAT, considerando 30 dias mensal e 
360 dias anual.
Vida Útil: 25 anos - Taxa Depreciação Mensal: 0,3333%
Vida Útil: 14 anos - Taxa Depreciação Mensal: 0,5952%
Vida Útil: 12 anos - Taxa Depreciação Mensal: 0,6944%
Vida Útil: 10 anos - Taxa Depreciação Mensal: 0,8333%
Vida Útil: 05 anos - Taxa Depreciação Mensal: 1,6667%

Taxas utilizadas para os cálculos
As Taxas utilizadas para depreciação dos bens do Conselho, foram:

Bens Móveis:
Biblioteca: 8,33%
Computadores: 20%
Equipamentos e Processamento de Dados: 20%
Instalações: 7,14%
Máquinas e Equipamentos: 20%
Móveis e Utensílios: 10%
Obras de Arte: 10%
Utensílios de Copa e Cozinha: 10%
Veículos: 20%

Bens Imóveis:
Salas: 4%

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido
Não foi adotada metodologia para avaliar e mensurar os ativos e passivos, pois as atividade
s do Conselho iniciaram no ano de 2012, e não se aplica a NBC T 16.10.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
Considerando o que estabelece a NBC T 16.9, de acordo com os critérios de depreciação,
o reflexo do valor depreciado em função do resultado apurado na Variação Patrimonial,
houve superávit de R$ 21.836,,87 e o valor depreciado acumulado foi de R$ 100.571,98,
sendo R$ 34.651,78 de Bens Móveis e R$ 65.920,20 de Bens Imóveis.

Informações adicionais
Não há.
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8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Apesar do orçamento do CAU/GO ser por centro de custo, o que facilita na mensuração de
custos, ainda não procedemos com apuração dos custos. São feitos controles gerenciais de
receitas  e  despesas,  bem  como  execução  do  plano  de  ação,  através  de  relatórios
quadrimestrais de execução do plano de ação, prestações de contas trimestrais enviadas à
contabilidade do CAU/BR, além de reuniões mensais da Comissão de Administração e
Finanças, que analisa o realizado do mês, deliberando sobre a aprovação da prestação de
contas mensal e determinando correções de rumo quando necessário. Em 2017 foi muito
discutida a redução nos valores de arrecadação, determinando reduções nas despesas.

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - GO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.896.563/0001-14

2.761.027,513.375.776,58Despesa Orçamentária2.733.452,033.025.655,66Receita Orçamentária

60.281,27372.433,49CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR2.733.452,033.025.655,66RECEITA REALIZADA

43.623,6643.396,26CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO2.733.452,033.025.655,66RECEITA CORRENTE

2.657.122,582.959.946,83CREDITO EMPENHADO – PAGO915.842,501.018.386,11RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.623.442,582.832.590,81DESPESA CORRENTE915.842,501.018.386,11RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.678.193,881.794.710,98PESSOAL915.842,501.018.386,11ANUIDADES

20.236,1925.313,02MATERIAL DE CONSUMO1.621.494,781.805.190,88RECEITA DE SERVIÇOS

92.569,7463.940,53SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.811,593.867,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

414.294,75506.795,41SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.617.549,461.801.323,54
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

82.016,1485.198,87ENCARGOS DIVERSOS133,73RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

336.131,88356.632,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES179.226,36168.730,63FINANCEIRAS

33.680,00127.356,02DESPESA DE CAPITAL179.226,36168.730,63ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

33.680,00127.356,02INVESTIMENTOS26.766,6038.372,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

36.402,5638.159,11MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.057,2092.199,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

16.888,3933.348,04OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.514,361.618,13DÍVIDA ATIVA

3.207,4911.163,99MULTAS DE INFRAÇÕES
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CAU - GO

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5.166,5420.565,92INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.041.382,702.347.679,87Pagamentos Extraorçamentários2.051.924,012.619.285,69Recebimentos Extraorçamentários

14.522,1459.183,95Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados60.281,27372.433,49Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

64.387,6043.623,66Pagamentos de Restos a Pagar Processados43.623,6643.396,26Inscrição de Restos a Pagar Processados

237.100,41235.279,08Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados225.178,20251.454,34Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.725.372,552.009.593,18Outros Pagamentos Extraorçamentários1.722.840,881.952.001,60Outros Recebimentos Extraorçamentários

881.666,75803.151,65Saldo em espécie para o Exercício Seguinte898.700,92881.666,75Saldo em espécie do Exercício Anterior

881.666,75803.151,65Caixa e Equivalente de Caixa898.700,92881.666,75Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

5.684.076,966.526.608,105.684.076,966.526.608,10Total:
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Balanço Orçamentário

CAU - GO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.896.563/0001-14

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-156.956,343.025.655,663.182.612,003.308.540,00    RECEITA CORRENTE

-146.485,891.018.386,111.164.872,001.177.341,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-146.485,891.018.386,111.164.872,001.177.341,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-146.485,891.018.386,111.164.872,001.177.341,00          ANUIDADES

9.149,881.805.190,881.796.041,001.921.315,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-132,663.867,344.000,004.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

9.482,541.801.323,541.791.841,001.917.115,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-200,000,00200,00200,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-19.967,37168.730,63188.698,00184.884,00      FINANCEIRAS

-19.967,37168.730,63188.698,00184.884,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-1.627,4838.372,5240.000,0035.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-10.538,8938.159,1148.698,0049.884,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-7.801,0092.199,00100.000,00100.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

347,0433.348,0433.001,0025.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-382,871.618,132.001,0013.600,00        DÍVIDA ATIVA

-2.336,0111.163,9913.500,005.500,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

3.065,9220.565,9217.500,005.900,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-500.000,000,00500.000,00450.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-500.000,000,00500.000,00450.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-500.000,000,00500.000,00450.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-656.956,343.025.655,663.682.612,003.758.540,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

350.120,92350.120,920,000,00     DÉFICIT

-306.835,423.375.776,583.682.612,003.758.540,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

296.240,052.832.590,812.875.987,072.886.371,953.182.612,003.308.540,00      DESPESA CORRENTE

75.790,471.794.710,981.829.440,061.829.440,061.905.230,531.899.708,00        PESSOAL

69.289,431.769.600,981.804.330,061.804.330,061.873.619,491.868.208,00          PESSOAL E ENCARGOS

6.501,0425.110,0025.110,0025.110,0031.611,0431.500,00          DIÁRIAS

15.899,9125.313,0225.313,0225.613,0241.512,9346.050,00        MATERIAL DE CONSUMO

15.899,9125.313,0225.313,0225.613,0241.512,9346.050,00          MATERIAL DE CONSUMO

8.388,1463.940,5363.940,5363.940,5372.328,67103.730,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.085,6429.718,0329.718,0329.718,0331.803,6745.200,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

6.302,5034.222,5034.222,5034.222,5040.525,0058.530,00          DIÁRIAS

166.631,95506.795,41515.191,04525.275,92691.907,87789.920,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.500,0049.500,0054.000,0058.500,0072.000,0088.500,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

8.299,2033.880,3433.880,3433.880,3442.179,5461.100,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

6.361,860,000,000,006.361,8611.000,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

125.101,89395.484,07399.379,70404.964,58530.066,47593.320,00          SERVIÇOS PRESTADOS

13.369,0027.931,0027.931,0027.931,0041.300,0036.000,00          PASSAGENS

29.529,5885.198,8785.470,4285.470,42115.000,00112.500,00        ENCARGOS DIVERSOS

29.529,5885.198,8785.470,4285.470,42115.000,00112.500,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,00356.632,00356.632,00356.632,00356.632,00356.632,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00105.233,00105.233,00105.233,00105.233,00105.233,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,00251.399,00251.399,00251.399,00251.399,00251.399,00          DESPESAS COMPARTILHADAS

10.595,37127.356,02127.356,02489.404,63500.000,00450.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

10.595,37127.356,02127.356,02489.404,63500.000,00450.000,00        INVESTIMENTOS

581,1162.102,2462.102,24317.827,85318.408,96112.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

10.014,2665.253,7865.253,78171.576,78181.591,04338.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

306.835,422.959.946,833.003.343,093.375.776,583.682.612,003.758.540,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00       SUPERÁVIT

306.835,422.959.946,833.003.343,093.375.776,583.682.612,003.758.540,00       TOTAL
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,001.097,3241.883,9541.883,9542.981,270,00DESPESA CORRENTE

0,00426,1714.848,8314.848,8315.275,000,00  PESSOAL

0,00265,73207,82207,82473,550,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,00405,4226.827,3026.827,3027.232,720,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0017.300,0017.300,0017.300,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,0017.300,0017.300,0017.300,000,00  INVESTIMENTOS

0,001.097,3259.183,9559.183,9560.281,270,00TOTAL:
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

0,000,0043.623,6643.623,660,00DESPESA CORRENTE

0,000,0031.335,9631.335,960,00  PESSOAL

0,000,0012.287,7012.287,700,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0043.623,6643.623,660,00TOTAL:
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CAU - GO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

CNPJ: 14.896.563/0001-14

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

224.348,90216.433,02PASSIVO CIRCULANTE2.084.320,931.219.740,14ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

881.666,75803.151,65CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

1.182.921,05227.992,45CRÉDITOS A CURTO PRAZO

43.623,6643.396,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

3,59149.274,48DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES19.729,5423.169,93ESTOQUES

156.980,91139.923,22PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,0016.151,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

23.744,3333.113,52DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO2.180.632,772.208.180,55ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,0066.013,62PASSIVO NÃO-CIRCULANTE66.883,3550.147,29ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

50.990,1149.371,98CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

15.893,24775,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PAGAS ANTECIPADAMENTE

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO2.113.749,422.151.453,46IMOBILIZADO

0,0066.013,62PROVISÕES A LONGO PRAZO272.140,01329.363,79BENS MÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO2.114.950,002.196.002,24BENS IMÓVEIS

0,000,00273.340,59C373.912,57C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,000,006.579,80INTANGÍVEL

0,000,000,006.680,00SOFTWARES

0,000,000,00100,20C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

224.348,90282.446,64  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

4.264.953,703.427.920,69  TOTAL4.264.953,703.427.920,69  TOTAL

4.040.604,803.145.474,05  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.040.604,803.145.474,05  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.980.323,532.773.040,56  SALDO PATRIMONIAL

0,0066.013,62  PASSIVO PERMANENTE3.383.286,952.624.769,04  ATIVO PERMANENTE

284.630,17588.866,51  PASSIVO FINANCEIRO881.666,75803.151,65  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

597.036,58214.285,14  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual
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CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

Notas Explicativas

1 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 2017

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU GO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

 

Conteúdo

 

Balanço patrimonial

Balanço financeiro

Balanço orçamentário

Demonstração das variações patrimoniais

Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
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Balanço Patrimonial

 

ATIVO PASSIVO

Especificação
Notas

Explicativas
2017 2016 Especificação

Notas
Explicativas

2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 1.219.740 2.084.321 PASSIVO CIRCULANTE 216.433 224.349

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5 803.152 881.667
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A 
CURTO PRAZO

12 43.396 43.624

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 6 227.992 1.182.921 PROVISÕES A CURTO PRAZO 13 139.923 156.981

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO 
PRAZO

7 149.274 4        

ESTOQUES 8 23.170 19.730 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 13 33.114 23.744

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE

9 16.152 -        

               

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2.208.180 2.180.633 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 66.014 -

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 50.147 66.883 PROVISÕES A LONGO PRAZO 14 66.014 -

CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016
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CRÉDITOS A LONGO PRAZO 6 49.372 50.990  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
PAGAS ANTECIPADAMENTE

19 775 15.893  

IMOBILIZADO 10 2.151.453 2.113.749  

BENS MÓVEIS 329.364 272.140  

BENS IMÓVEIS 2.196.002 2.114.950  

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E 
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

(373.912) (273.341)  

INTANGÍVEL

SOFTWARES

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

11

6.579

6.680

(101)

- TOTAL DO PASSIVO 282.447 224.349

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Especificação
Notas

Explicativas
2017 2016

  Patrimônio Social e Capital Social - -

  Ajuste de avaliação Patrimonial - -

  Resultados Acumulados 3.145.474 4.040.605

CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016
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  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.145.474 4.040.605

 

TOTAL 3.427.920 4.264.954 TOTAL 3.427.920 4.264.954

 

 Balanço Financeiro

 

 

INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2017 2016 ESPECIFICAÇÃO 2017 2016

Receita Orçamentária 3.025.656 2.733.452 Despesa Orçamentária 3.375.777 2.761.028

RECEITA REALIZADA 3.025.656 2.733.452
CREDITO EMPENHADO A 
LIQUIDAR

372.433 60.281

RECEITA CORRENTE 3.025.656 2.733.452
CREDITO EMPENHADO 
LIQUIDADO

43.396 43.624

RECEITAS DE 
CONTRIBUICOES

1.018.386 915.843
CREDITO EMPENHADO – 
PAGO

2.959.947 2.657.123

RECEITA DE 
CONTRIBUIÇÕES

1.018.386 915.843 DESPESA CORRENTE 2.832.591 2.623.443

CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016
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ANUIDADES 1.018.386 915.843 PESSOAL 1.794.711 1.678.194

RECEITA DE SERVIÇOS 1.805.191 1.621.495 MATERIAL DE CONSUMO 25.313 20.236

EMOLUMENTOS COM 
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

3.867 3.812
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA

63.941 92.570

EMOLUMENTOS COM 
REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA – RRT

1.801.324 1.617.549
SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA

506.795 414.295

RECEITAS DIVERSAS DE 
SERVIÇOS

- 134 ENCARGOS DIVERSOS 85.199 82.016

FINANCEIRAS 168.731 179.226
TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES

356.632 336.132

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 168.731 179.226 DESPESA DE CAPITAL 127.356 33.680

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
SOBRE ANUIDADES

38.373 26.767 INVESTIMENTOS 127.356 33.680

MULTAS SOBRE ANUIDADES 38.159 36.403 - -

REMUNERAÇÃO DE DEP. 
BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

92.199 116.057 - -

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES

33.348 16.888 - -
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DÍVIDA ATIVA 1.618 8.514 - -

MULTAS DE INFRAÇÕES 11.164 3.207 - -

INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES

20.566 5.167 - -

Transferências Financeiras 
Recebidas

- -
Transferências Financeiras 
Concedidas

- -

Recebimentos 
Extraorçamentários

2.619.286 2.051.924
Pagamentos 
Extraorçamentários

2.347.680 2.041.383

Inscrição de Restos a Pagar 
Não Processados

372.433 60.281
Pagamentos de Restos a 
Pagar Não Processados

59.184 14.522

Inscrição de Restos a Pagar 
Processados

43.396 43.624
Pagamentos de Restos a 
Pagar Processados

43.624 64.388

Depósitos Restituíveis e 
Valores Vinculados

251.454 225.178
Depósitos Restituíveis e 
Valores Vinculados

235.279 237.100

Outros Recebimentos 
Extraorçamentários

1.952.002 1.722.841
Outros Pagamentos 
Extraorçamentários

2.009.593 1.725.373

Saldo em espécie do 
Exercício Anterior

881.667 898.701
Saldo em espécie para o 
Exercício Seguinte

803.152 881.667

Caixa e Equivalente de 
Caixa

881.667 898.701
Caixa e Equivalente de 
Caixa

803.152 881.667
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Depósitos. Rest. Vlrs 
Vinculados

- -
Depósitos. Rest. Vlrs 
Vinculados

- -

TOTAL: 6.526.608 5.684.077 6.526.608 5.684.077

 

 

Balanço Orçamentário

 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA
RECEITAS 

REALIZADAS
SALDO

RECEITA CORRENTE 3.308.540 3.182.612 3.025.656 (156.956)

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.177.341 1.164.872 1.018.386 (146.486)

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.177.341 1.164.872 1.018.386 (146.486)

ANUIDADES 1.177.341 1.164.872 1.018.386 (146.486)

RECEITA DE SERVIÇOS 1.921.315 1.796.041 1.805.191 9.150

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.000 4.000 3.867 (133)

EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA – RRT

1.917.115 1.791.841 1.801.324 9.483
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RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 200 200 (200)

FINANCEIRAS 184.884 188.698 168.731 (19.967)

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 184.884 188.698 168.731 (19.967)

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 35.000 40.000 38.373 (1.627)

MULTAS SOBRE ANUIDADES 49.884 48.698 38.159 (10.539)

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

100.000 100.000 92.199 (7.801)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.000 33.001 33.348 347

DÍVIDA ATIVA 13.600 2.001 1.618 (383)

MULTAS DE INFRAÇÕES 5.500 13.500 11.164 (2.336)

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.900 17.500 20.566 3.066

RECEITA DE CAPITAL 450.000 500.000 - (500.000)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 450.000 500.000 - (500.000)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 450.000 500.000 - (500.000)

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -
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SUB-TOTAL DAS RECEITAS 3.758.540 3.682.612 3.025.656 (656.956)

DÉFICIT 350.121 350.121

TOTAL 3.758.540 3.682.612 3.375.777 (306.835)

 

 

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO   INICIAL
DOTAÇÃO   

ATUALIZADA
DESPESAS   

EMPENHADAS
DESPESAS  

LIQUIDADAS
DESPESAS 

PAGAS
SALDO 

DOTAÇÃO

DESPESA CORRENTE 3.308.540 3.182.612 2.886.372 2.875.987 2.832.591 296.240

PESSOAL 1.899.708 1.905.231 1.829.440 1.829.440 1.794.711 75.790

PESSOAL E ENCARGOS 1.868.208 1.873.619 1.804.330 1.804.330 1.769.601 69.289

DIÁRIAS 31.500 31.611 25.110 25.110 25.110 6.501

MATERIAL DE CONSUMO 46.050 41.513 25.613 25.313 25.313 15.900

MATERIAL DE CONSUMO 46.050 41.513 25.613 25.313 25.313 15.900

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 103.730 72.329 63.941 63.941 63.941 8.388

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 45.200 31.804 29.718 29.718 29.718 2.086
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DIÁRIAS 58.530 40.525 34.223 34.223 34.223 6.303

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 789.920 691.908 525.276 515.191 506.795 166.632

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 88.500 72.000 58.500 54.000 49.500 13.500

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 61.100 42.180 33.880 33.880 33.880 8.299

MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS 11.000 6.362 -  -  -  6.362

SERVIÇOS PRESTADOS 593.320 530.066 404.965 399.380 395.484 125.102

PASSAGENS 36.000 41.300 27.931 27.931 27.931 13.369

ENCARGOS DIVERSOS 112.500 115.000 85.470 85.470 85.199 29.530

ENCARGOS DIVERSOS 112.500 115.000 85.470 85.470 85.199 29.530

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 356.632 356.632 356.632 356.632 356.632 -

FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 105.233 105.233 105.233 105.233 105.233  -

DESPESAS COMPARTILHADAS 251.399 251.399 251.399 251.399 251.399 -

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 450.000 500.000 489.405 127.356 127.356 10.595

INVESTIMENTOS 450.000 500.000 489.405 127.356 127.356 10.595

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 112.000 318.409 317.828 62.102 62.102 581
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 338.000 181.591 171.577 65.254 65.254 10.014

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 3.758.540 3.682.612 3.375.777 3.003.343 2.959.947 306.835

SUPERÁVIT

TOTAL 3.758.540 3.682.612 3.375.777 3.003.343 2.959.947 306.835

 

Demonstração das Variações Patrimoniais

 

Variações Patrimoniais 2017 2016 Variações Patrimoniais 2017 2016

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.530.249 3.967.363 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.508.413 2.820.726

CONTRIBUIÇÕES 1.530.504 2.149.754 PESSOAL E ENCARGOS 1.801.233 1.724.589

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.530.504 2.149.754 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 1.594.785 1.552.630

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.530.504 2.149.754 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 1.594.785 1.552.630

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E 
DIREITOS

1.799.016 1.621.495 BENEFÍCIOS A PESSOAL 206.449 171.959
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EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

1.799.016 1.621.495 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 206.449 171.959

VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E 
DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.799.016 1.621.495
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL 
FIXO

740.744 760.005

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
FINANCEIRAS

168.700 179.226 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 23.340 21.791

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 38.373 26.675 CONSUMO DE MATERIAL 23.340 21.791

OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 38.373 26.675 SERVIÇOS 616.831 632.827

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS

130.327 152.551 DIARIAS 55.890 54.315

MULTAS SOBRE ANUIDADES 130.327 152.551 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 57.649 82.274

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 300   SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 503.292 496.238

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS 300   DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 100.572 105.387

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS 300   DEPRECIACAO 100.572 105.387

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS

31.730 16.889
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
FINANCEIRAS

   

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS

31.730 16.889 JUROS E ENCARGOS DE MORA    
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MULTAS ADMINISTRATIVAS 11.164 11.722 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA    

INDENIZAÇÕES 20.566 5.167 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 356.632 336.132

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

    TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 356.632 336.132

      TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 356.632 336.132

      DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 543.790  

     
REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA 
PERDAS

543.790  

     
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM 
PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS

543.790  

      PERDAS INVOLUNTARIAS    

      OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS    

      OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 66.014  

      DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 66.014  

     
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

66.014  

Total das Variações Ativas: 3.530.249 3.967.363 Total das Variações Passivas:  3.508.413 2.820.726
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RESULTADO PATRIMONIAL          

Déficit do Exercício     Superávit do Exercício  21.837 1.146.637

Total 3.530.249 3.967.363 Total 3.530.249 3.967.363

 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa

 Fluxos de Caixa 2017 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES    

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE 3.025.656 2.733.452

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 1.018.386 915.843

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.018.386 915.843

ANUIDADES 1.018.386 915.843

RECEITA DE SERVIÇOS 1.805.191 1.621.495
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EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.867 3.812

EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 1.801.324 1.617.549

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 134

FINANCEIRAS 168.731 179.226

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 168.731 179.226

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 38.373 26.767

MULTAS SOBRE ANUIDADES 38.159 36.403

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 92.199 116.057

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.348 16.888

DÍVIDA ATIVA 1.618 8.514

MULTAS DE INFRAÇÕES 11.164 3.207

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.566 5.167

OUTROS INGRESSOS 2.203.456 1.948.019

DESEMBOLSOS    
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CREDITO EMPENHADO – PAGO 2.959.947 2.657.123

DESPESA CORRENTE 2.832.591 2.623.443

PESSOAL 1.794.711 1.678.194

MATERIAL DE CONSUMO 25.313 20.236

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.941 92.570

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 506.795 414.295

ENCARGOS DIVERSOS 85.199 82.016

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 356.632 336.132

OUTROS DESEMBOLSOS 2.347.680 2.041.383

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 48.841 16.646

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    

INGRESSOS    

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS 127.356 33.680

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (127.356) (33.680)
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

INGRESSOS

DESEMBOLSOS    

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO    

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (78.515) (17.034)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 881.667 898.701

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 803.152 881.667

 

 

1.   Informações gerais
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU GO, criado pela Lei nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar, disciplinar e fiscalizar
o exercício da profissão do arquiteto e urbanista.

 

O CAU/GO é uma autarquia vinculada à Administração Indireta dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e
financeira, cujas atividades são custeadas exclusivamente pelas próprias rendas, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Geral do
CAU aprovado pela Resolução CAU/BR nº 139/2017 e Regimento Interno do CAU/GO.
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O Conselho está localizado na Avenida Engenheiro Eurico Viana, nº 25 – Edifício Concept Office – 3º andar – Vila Maria José, Goiânia - GO – CEP: 74.815-465.

 

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Gerência de Planejamento e Finanças em 28 de fevereiro de 2018.

 

2.   Apresentação das demonstrações contábeis

 

2.1.  Base de preparação 

 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de
contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis.

 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Entidade.

 

2.2.  Base de mensuração

 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

                  

§  Provisões para férias de empregados/funcionários;

§  Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
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§  Provisões para contingências, sempre que constituídas; e

§  Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída;

 

2.3.  Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, sendo que os valores foram arredondados, de forma
comparativa com as demonstrações contábeis do exercício anterior.

 

2.4.  Uso de estimativas e julgamentos 

 

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações sobre o
ativo imobilizado (Nota 10), a estimativa para perdas em função do risco de crédito de clientes (Nota 6) e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis (Nota
15). Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.

 

3.   Políticas Contábeis
 

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, ressaltam-se:

 

3.1.  Caixa e equivalente de caixa
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Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos
valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

 

3.2.  Contas a receber de anuidades

 

As contas a receber de anuidades são inicialmente reconhecidas pelo valor estimado em proposta orçamentária referente a previsão de receitas dos
profissionais ativos no banco de dados do CAU GO, entretanto, os valores são ajustados aos valores efetivamente realizados/arrecadados ao final do
encerramento do exercício. Quando há necessidade de constituição de provisão para perdas de créditos, a administração realiza uma análise
individualizada de cada caso.

 

3.2.1 Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos

a)  Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da
Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante
a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CAU/GO
procedeu ao registro contábil de Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos ao encerramento do exercício de 2017.

b)  Base de mensuração – Média ponderada dos percentuais de recebimento de anuidades de pessoas físicas e jurídicas nos últimos três exercícios anteriores ao deste
balanço, aplicada sobre o estoque acumulado de créditos oriundos de anuidades não recebidas relativas aos exercícios de 2012 (ano de início das atividades do
Conselho) a 2017.

c)  Julgamento pela aplicação – Tratando-se de implantação de política, decidiu-se aplicar critério proposto pelo CAU/BR por meio da Orientação Técnica Conjunta nº
01/2017, plausível à realidade do CAU/GO, considerando-se o princípio contábil do conservadorismo ou prudência ao tempo em que se utiliza o comportamento
histórico de recebimentos em detrimento de estimativas de recebimentos em ações de cobrança.

d)  Reflexo patrimonial comparativo

  2017 2016

Créditos de Anuidades 1.688.833 1.182.921

(-) Perdas de Devedores Duvidosos (1.460.840) 0
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Do montante de R$ 1.688.833 do ajuste contábil implantado em 2017, somente o valor de R$ 628.659, incidente sobre os créditos de anuidades de 2017,
foi registrado como variação patrimonial diminutiva do exercício do balanço, portanto não afetando o resultado patrimonial de 2017. O restante de R$
1.060.174 incidentes sobre créditos de anuidades dos exercícios de 2012 a 2016 foi registrado como “Ajustes de Exercício Anteriores” reduzindo
diretamente os Resultados Acumulados no Patrimônio Líquido do Conselho.

 

 

3.3. Estoques

 

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão
representados preponderantemente pelo almoxarifado de materiais.

 

3.4. Imobilizado

 

Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por “impairment”, quando aplicável.

 

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

 

O CAU/GO segue integralmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, quanto aos procedimentos na aquisição, baixa e na
depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais.

 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil
estimada, como segue: 

 

      Anos Valor Residual
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Móveis e Utensílios       10 10%

Máquinas e Equipamentos       5 10%

Instalações       14 10%

Utensílios de Copa e Cozinha       10 10%

Veículos       5 10%

Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

Biblioteca       12 10%

Salas       25 10%

 

 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

 

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos
na demonstração do resultado.

 

3.5. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros
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Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.

 

3.6. Outros ativos e passivos

 

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.
Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando
houver efeito relevante. 

 

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os
elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

 

3.7. Fornecedores

 

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
são apresentadas como passivo não circulante. 

 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

 

3.8. Provisões para riscos cíveis e trabalhistas
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Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do
desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.

 

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores
legais da Entidade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 15.

 

Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por
meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho Federal de
Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas
Demonstrações Contábeis), o CAU/GO procedeu ao registro contábil de Provisões para Contingências Cíveis e Trabalhistas ao encerramento do exercício de
2017.

 

Base de mensuração – O CAU/GO adota a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida pelo CAU/BR, em consonância com as instruções contidas no
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

 

As contingências que compõem o passivo circulante e/ou passivo não circulante, se aplicável, observa os critérios do estudo de possibilidade de perdas cuja
elaboração é de responsabilidade da Assessoria Jurídica do Conselho.

 

As ações judiciais trabalhistas ou cíveis com estimativa de valor confiável e que apresentam uma situação de saída de recurso provável são tratadas como
provisão no passivo circulante e/ou passivo não circulante. As ações que não possuem estimativa confiável ou que não demonstram probabilidade de saída
de recursos são tratadas como passivos contingentes, integrando as notas explicativas às demonstrações contábeis.

 

Reflexo patrimonial comparativo

  2017 2016

Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo (66.014) 0
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Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo 0 0

Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo 0 0

Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo 0 0

Total (66.014) 0

Do montante de R$ 66.014 da variação patrimonial diminutiva decorrente das provisões registradas em 2017, conforme detalhado na nota explicativa
3.13.

 

 

3.9. Balanço Patrimonial

 

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

 

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e
exigibilidade.

 

3.10. Balanço Orçamentário

 

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e
as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

 

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.
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3.12. Balanço Financeiro

 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de
caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

 

 

3.13. Demonstração das variações patrimoniais

 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

 

Resultado Patrimonial Efetivo

Face às implantações de políticas contábeis em 2017, de Provisões para Contingências detalhadas na nota explicativa 3.9, demonstra-se a seguir o
Resultado Patrimonial de 2017 efetivo, escoimado dos reflexos das variações patrimoniais diminutivas (VPD) relativas a exercícios anteriores registradas
acumuladamente em 2017.

RESULTADO PATRIMONIAL 2017

Superávit ou Déficit Patrimonial demonstrado 21.836 

+ Montante das VPD ref. Provisões p/Contingências exercícios 

   Anteriores 0

RESULTADO PATRIMONIAL EFETIVO 2017

Superávit Patrimonial 21.836
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3.14. Demonstração do fluxo de caixa

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em
torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

 

4.   Gestão de risco financeiro

 

4.1.  Considerações gerais e políticas 

 

As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta 
governança.

 

As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas demonstrações financeiras podem ser resumidos como segue:

 

a)    Risco de Crédito

 

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações
financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme Nota
Explicativa nº 5, bem como aos valores a receber (anuidades), descritos na Nota Explicativa nº 6. 
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O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está substancialmente mitigado: 

 

i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos
de vencimento são de curto prazo; e 

 

ii) com relação as contas a receber os valores estão anuidades a receber dos profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da
profissão as anuidades precisam estar adimplentes.

 

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável desses ativos.

 

b)   Risco de mercado

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e
compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está relevantemente associada às taxas pactuadas com
instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme apresentada na Nota Explicativa nº 4. O entendimento da
Administração é de que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda fixa com taxas
atreladas à variação do DI, com insignificante margem de alteração.

c)    Risco de liquidez

 

O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e
passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio do departamento financeiro.

 

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
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5.   Caixa e equivalentes de caixa

 

          2017   2016

               

Banco conta movimento                   107.195             99.670 

Banco conta arrecadação                   4.435             28.487 

Aplicações financeiras       (5a)           691.521           753.510 

               

                  803.152           881.667 

 

 

(5a) As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários e títulos de renda fixa emitidos e compromissados pelas instituições
financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita
gerada por estes investimentos é registrada como receita no resultado corrente. 
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6.   Créditos a curto e longo prazo

 

2017 2016

Créditos a curto prazo          

Anuidades   (6a)   1.688.833   1.182.921

( - ) Perda estimada para créditos de 
liquidação duvidosa

(6b) (1.460.840) -

        227.992   1.182.921

Créditos a longo prazo          

Inscrições em dívida ativa

 

(6c)

 49.372 50.990

         49.372   50.990

                 

277.364 1.233.911
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(6a) O saldo apresentado refere-se a anuidades não recebidas financeiramente, e está composto da seguinte forma:

 

2017 2016

 

Pessoa Física 791.091 488.234

Pessoa Jurídica 927.742 694.687

 

1.688.833 1.182.921

 

(6b) A provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida, quando necessário, com base na análise dos créditos a receber, em montante considerado
suficiente para cobertura da estimativa de perdas que possa ocorrer na realização dos créditos. No exercício de 2017, o valor reconhecido como despesa no
resultado a título de perdas foi de R$ 1.460.840.

 

(6c) O valor supramencionado representa os saldos a receber de anuidades em que houve a inscrição em dívida ativa. Sendo segregados da seguinte maneira:

 

 

2017 2016
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Multa de Infração - Decorrentes do CREA – Pessoa Física 48.234 49.852

Multa de Infração - Decorrentes do CREA – Pessoa Jurídica 1.138 1.138

 

49.372 50.990

 

 

 

 

7.   Demais Créditos e valores a Curto Prazo

 

2017 2016

Despesa a regularizar - 4

Adiantamento a Terceiros

 

(7a)

149.072 -

Adiantamento a Pessoal - 202
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149.274 4

 

 

(7a) O montante referente a Adiantamentos a Terceiros está substanciado basicamente em convênios de patrocínios concedidos pelo CAU GO e valores cedidos 
à titulo de diárias em que até o final do exercício de 2017 não foram objeto de prestação de contas

 

 

8.   Estoques

            2017   2016

                 

Materiais gráficos            6.613            6.585 

Limpeza e higiene            4.371               137 

Material de copa e cozinha            2.612            3.234 

Material de informática            2.375            1.832 

Bens móveis não ativáveis            241               440 

Gêneros alimentícios            2.144               862 

Material de expediente            4.814            6.640 
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                    23.170          19.730 

 

 

9.   Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

 

2017 2016

Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT 15.656 -

Vale Transporte 496 -

16.152 -
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10.Imobilizado

            Líquido

Bens   Custo  
Depreciação 
Acumulada   2017   2016

                 

Móveis e Utensílios            94.692    (31.075)    63.617            72.418 

Máquinas e Equipamentos   36.106    (11.944)    24.162            16.399 

Instalações            11.520    (1.908)    9.612            10.352 

Utensílios de Copa e Cozinha             7.666    (1.895)    5.771             6.460 

Veículos            71.500    (48.263)    23.237            36.108 

Equipamentos de Processamento de Dados 105.725    (42.057)   63.668            25.916

Biblioteca             2.155              (459)   1.696             1.537 

Salas        2.060.000   (236.214)    1.823.786        1.889.707 

Obras em andamento    86.702                 -      86.702            22.950 
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Benfeitorias em Salas    49.300                 -      49.300            32.000 

Depreciação (Exs. 2012 - 2013)                 -                  (97)   (97)   (97)

                              -   

Total 2.525.366 (373.913) 2.151.454 2.113.749

 

 

A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não foram identificadas diferenças significativas durante o ano. 

 

A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado:

 

Bens 2016 Adições Depreciação Ajustes 2017

Móveis e Utensílios 72.418 -  (8.801) - 63.617

Máquinas e Equipamentos 16.399 11.519 (3.757) - 24.162

Instalações 10.352 -  (740) - 9.612

Utensílios de Copa e Cozinha 6.460 -  (690) - 5.771

Veículos 36.108 -  (12.870) - 23.237
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Equipamentos de 
Processamento de Dados

25.916 45.404 (7.653) - 63.668

Biblioteca 1.537 300 (141) - 1.696

Salas 1.889.707 -  (65.920) - 1.823.786

Obras em andamento 22.950 63.752 -  - 86.702

Benfeitorias em Salas 32.000 17.300 -  - 49.300

Depreciação (Exs. 2012 - 
2013)

(97) -  -  - (97)

Total 2.113.749 138.275 (100.572) - 2.151.454

 

 

11. Intangível

 

2017 2016

Sistemas de Processamento de Dados 6.680 -

Amortização (101) -
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6.579 -

 

 

12. Fornecedores a pagar

            2017   2016

                 

Restos a Pagar        (12a)        43.396        43.624 

                 

                 43.396        43.624 

 

 

(12a) Os restos a pagar processados em 31 de dezembro estavam compostos da seguinte maneira: 

 

            2017   2016

Evolução assessoria e consultoria empresarial                  4.500          4.154 
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Centro oeste administração e serviços                      -            2.904 

Centro de integração empresa escola                      -                50 

Rádio executiva LTDA - EPP                      -            5.180 

Mb da Silva Pinheiro                   753              -

Localiza Rent  A Car                   898              -

SETRANSP                   498              -

Cristiano Borges                1.800              -

Telefônica (Vivo)          

        
 445         
                           -

CAU/GO                   269                -

FGTS a pagar               11.479        10.449 

INSS a pagar               21.259        19.645 

PIS s/ folha a pagar                 1.495          1.241 

                 

                 43.396        43.624 
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13. Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais

            2017   2016

                 

Salários e encargos sociais           1.302.113   1.316.007

Provisões para férias e encargos sociais           139.923   156.982

IRRF - Funcionários           16.707   12.053

INSS – Funcionários           9.563   8.613

INSS –Terceiros           208   0

ISS           3.190   150

IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER           414   0

Depósitos Diversas Origens - Receita a 
Classificar

          3.031   2.928
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Passivo circulante           216.433   224.349

Passivo não circulante           66.014   0

                 

            282.447    224.349   

 

 

 

14. Provisão para riscos processuais

 

O Conselho é parte em ação judicial de natureza cível, provisionada, pois envolve risco de perda classificado pela Administração e por sua Assessoria Jurídica
como perda possível. Em 31 de dezembro de 2017, os passivos contingentes estão representados, conforme quadro abaixo:
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            2017   2016

                 

Cíveis                66.014              -   

                 

            66.014              -   

 

A movimentação da provisão no exercício de 2017 está demonstrada a seguir:

 

Ações   2016   Adições   Reversões   Pagamentos   Atualização   2017

Cíveis  
           -

     66.014              -                -                -     66.014

Total  
           -

     66.014              -                -                -        66.014

 

a.    Natureza das contingências

 

A Entidade é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As
respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos cuja
probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá
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probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá
efeito significativamente diferente do montante provisionado.

 

As contingências trabalhistas referem-se a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da relação de emprego e a vários
pleitos indenizatórios.

 

b.   Perdas possíveis, não provisionadas no balanço

 

Em 31 de dezembro de 2017 além dos valores anteriormente mencionados, não foram computados nos montantes acima R$ 66.014 (2016 - R$ 0)
decorrentes de causas trabalhistas e cíveis, cuja avaliação dos assessores legais da Entidade aponta para uma probabilidade possível de perda, razão
pela qual a Administração não registrou esse montante nas demonstrações contábeis.

15. Partes relacionadas

 

O Conselho em 31 de dezembro de 2017 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas
dessa natureza.

 

Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e Dirigentes do CAU/GO, tratando-se de cargos honoríficos, em conformidade com o
artigo 40, da Lei nº 12.378/2010.

 

No exercício de 2017 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego e plano de aposentadoria.
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16. Despesas por natureza

 

Classificação por natureza           2017   2016

                 

Depreciação e amortização                   100.572           105.387 

Despesas com pessoal e encargos           1.804.330        1.724.589 

Despesas com contratação de terceiros                   579.131           632.827 

Uso de material de consumo                     25.313             21.791 

Transferências concedidas           356.632           336.132 

Desvalorização e perda de ativos           -   -

               2.865.978      2.820.726 

 

17. Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro

 

Resultado Patrimonial       2017   2016

CAU - GO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
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Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)       3.530.249        3.967.363 

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)       (3.509.714)  
    

(2.820.726)

             

 (=) Superávit/Déficit Patrimonial apurado       20.536      1.146.637 

             

Resultado Orçamentário       2017   2016

             

Receita Orçamentária Arrecadada           3.025.656     2.733.452 

(-) Despesas Empenhadas       (3.375.777)  
    

(2.761.028)

             

 (=) Superávit/Déficit Orçamentário Apurado       (350.121)       (27.575)

             

Resultado Financeiro       2017   2016
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Saldo Disponível Apurado               803.151           881.667 

(-) Passivo Financeiro       (588.866)  
        

(284.630)

             

(=) Superávit Financeiro Apurado       214.285         597.037 

 

18. Seguros

 

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes
considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A
cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2017, é assim demonstrada:

 

 

Item Tipo de cobertura
Importância 

segurada

Salas da sede do CAU/GO
Quaisquer danos materiais a edificações, danos 
elétricos, vazamento de sprinklers, roubo/furto 

qualificado recomposição registros e documentos
2.060.000
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Veículos Incêndio, roubo e colisão para 2 veículos 71.500

2.131.500           
         

 

 

19. Relacionamento com os auditores independentes

 

A Entidade não contratou com seus auditores independentes outros serviços a não ser os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis.

 

 

20. Eventos subsequentes

 

 

Em 31 de dezembro de 2017 até a data de realização da auditoria (05 de março de 2018), não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
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CAU - GO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

CNPJ: 14.896.563/0001-14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2.820.726,343.508.412,83VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.967.363,443.530.249,40VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1.724.589,411.801.233,10PESSOAL E ENCARGOS2.149.753,661.530.503,66CONTRIBUIÇÕES

1.552.630,141.594.784,55REMUNERAÇÃO DE PESSOAL2.149.753,661.530.503,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.552.630,141.594.784,55REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS2.149.753,661.530.503,66CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

171.959,27206.448,55BENEFÍCIOS A PESSOAL1.621.494,781.799.016,02EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

171.959,27206.448,55BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS1.621.494,781.799.016,02EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

760.004,73740.743,82USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO1.621.494,781.799.016,02
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

21.790,9223.340,45USO DE MATERIAL DE CONSUMO179.226,36168.699,81VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

21.790,9223.340,45CONSUMO DE MATERIAL26.675,2638.372,52VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

632.826,99616.831,39SERVIÇOS26.675,2638.372,52OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

54.315,0055.890,00DIARIAS152.551,10130.327,29OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

82.273,5557.649,03SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS152.551,10130.327,29MULTAS SOBRE ANUIDADES

496.238,44503.292,36SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,00300,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

105.386,82100.571,98DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,00300,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS

105.386,82100.571,98DEPRECIACAO0,00300,00TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS

0,000,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS16.888,6431.729,91OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA16.888,6431.729,91DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,000,00OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA11.721,8511.163,99MULTAS ADMINISTRATIVAS

336.131,88356.632,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS5.166,5420.565,92INDENIZAÇÕES

336.131,88356.632,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,250,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

336.131,88356.632,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

0,32543.790,29DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

0,00543.790,15REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

0,00543.790,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

0,320,14PERDAS INVOLUNTARIAS

0,320,14OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS
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Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,0066.013,62OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,0066.013,62DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,0066.013,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

2.820.726,343.508.412,83Total das Variações Passivas :3.967.363,443.530.249,40Total das Variações Ativas :

1.146.637,1021.836,57Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.967.363,443.530.249,40Total3.967.363,443.530.249,40Total

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,00144.656,02INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

CAU - GO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.896.563/0001-14

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

2.733.452,033.025.655,66        RECEITA CORRENTE

915.842,501.018.386,11          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

915.842,501.018.386,11            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

915.842,501.018.386,11              ANUIDADES

1.621.494,781.805.190,88          RECEITA DE SERVIÇOS

3.811,593.867,34            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.617.549,461.801.323,54            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

133,730,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

179.226,36168.730,63          FINANCEIRAS

179.226,36168.730,63            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

26.766,6038.372,52              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

36.402,5638.159,11              MULTAS SOBRE ANUIDADES

116.057,2092.199,00              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

16.888,3933.348,04          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.514,361.618,13            DÍVIDA ATIVA

3.207,4911.163,99            MULTAS DE INFRAÇÕES

5.166,5420.565,92            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.948.019,082.203.455,94        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

2.657.122,582.959.946,83          CREDITO EMPENHADO – PAGO

2.623.442,582.832.590,81            DESPESA CORRENTE

1.678.193,881.794.710,98              PESSOAL

20.236,1925.313,02              MATERIAL DE CONSUMO

92.569,7463.940,53              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

414.294,75506.795,41              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

82.016,1485.198,87              ENCARGOS DIVERSOS

336.131,88356.632,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2.041.382,702.347.679,87        OUTROS DESEMBOLSOS

16.645,8348.840,92FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

33.680,00127.356,02              INVESTIMENTOS

-33.680,00-127.356,02FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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-17.034,17-78.515,10GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

898.700,92881.666,75CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

881.666,75803.151,65CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 

 

 

 
 
9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 
 
9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

Não houve determinações do TCU para o CAU/GO.

 

Não há recomendações exaradas em acórdão do TCU ao Conselho no exercício 2017.

 

Não houve danos ao erário.

150



10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Não há mais informações.
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  -  Declaração  da  Unidade  de  Pessoas  -  Guarda  das  declarações  de  bens  e
rendimentos de conselheiros e gerentes - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
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Declaração da Unidade de Pessoas -
Guarda das declarações de bens e

rendimentos de conselheiros e gerentes -
Anexo do tópico 11.1

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAS 

 

Com finalidade de atender a exigência da Resolução CAU/BR n° 101/2015 do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Declaramos que os responsáveis do Conselho 

estão em dia com as exigências da apresentação da declaração de bens e rendimentos, 

conforme estabelecida a Lei n° 8730/93. 

 

As declarações foram arquivadas no Setor da Presidência, em local apropriado e estão à 

disposição para eventuais averiguações e consultas pelos órgãos internos e externos de 

auditoria. 

 

NOME CARGO 

ARNALDO MASCARENHAS BRAGA Presidente 

MARIA ESTER DE SOUZA Vice-Presidente 

ADRIANA MARA VAZ DE OLIVEIRA Conselheira Suplente 

AUGUSTO CÉSAR AGUIAR Conselheiro Suplente 

GARIBALDI RIZZO DE CASTRO JÚNIOR Conselheiro 

GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM Conselheiro Suplente 

JORGE LUIS PERILLO Conselheiro Suplente 

LEÔNIDAS ALBANO DA SILVA JÚNIOR Conselheiro 

LORENA CAVALCANTE BRITO Conselheiro 

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA ROSA Conselheiro Suplente 

MARCELA RUGGERI MENESES Conselheira Suplente 

MARCOS AURÉLIO LOPES DE ARIMATÉA Conselheiro 

REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO Conselheira 

TÁSSIA ZANUTTO MENDES Conselheira Suplente 

ADRIANA CORADINI CURADO Gerente de Administração e Recursos Humanos 

EDINEI SOUZA BARROS Gerente de Fiscalização 

GIOVANA JACOMINI Gerente Técnica 

ISABEL BAREA PASTORE Gerente-Geral 

LUCIENE BOAVENTURA DOS SANTOS Gerente de Planejamento e Finanças 

 

 

Goiânia, 31 de Dezembro de 2017. 

  

 

 

Luciene Boaventura dos Santos 

Gerente de Planejamento e Finanças 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 



Assinatura(s) 
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12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 
 
 
12.1 OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

ANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
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