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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás
buscou em 2019 a continuidade ao trabalho
desenvolvido nos últimos anos pela gestão. Todas as
áreas funcionaram de forma integrada para o pleno
cumprimento do plano de ação aprovado e o uso
apropriado dos recursos estabelecidos para cada
projeto.
Com o objetivo de possibilitar a execução de algumas
ações, considerando o orçamento apertado e a
equipe reduzida, foi necessário muito empenho dos
colaboradores, o uso da criatividade e a realização de
parcerias para viabilizar eventos e campanhas,
ampliando o alcance dos resultados esperados.
Para o cumprimento dos limites estratégicos
estabelecidos, o Conselho realizou importantes ações
em várias áreas. Na Fiscalização as ações foram
intensificadas, gerando resultados positivos. Foram
realizadas fiscalizações em 19 municípios do estado,
que culminaram numa quantidade maior de relatórios
do que a prevista. Também foram realizadas
campanhas
preventivas
de
orientações
em
construtoras, feiras, mostras e instituições de ensino.
A atuação da equipe de fiscalização e da Comissão
de Ética e Disciplina, contribuiu para a redução dos

índices de infrações cometidas por profissionais e ao
combate ao exercício ilegal da profissão.

A área de Atendimento buscou a excelência nos
atendimentos realizados, presenciais, telefones, emails e via WhatsApp, ampliando os canais de
comunicação com os profissionais e reduzindo o
tempo de solução das demandas. Foram realizados
21.814 atendimentos, número maior que todos os
anos, e que representa 5 atendimentos por cada
profissional ativo.
A Comissão Especial de Política Urbana, atuou
fortemente na discussão sobre o Plano Diretor de
Goiânia, que passava por revisão em 2019. Os
membros da comissão participaram de audiências
públicas, realizaram um seminário legislativo incluindo
o assunto e publicaram um parecer técnico com
críticas e sugestões aos projeto de lei.
A grande disseminação de informações através de
rádio, mídia eletrônica e material impresso contribuiu
para orientação da sociedade sobre o papel do
arquiteto e urbanista, procurando sensibilizar sobre a
importância de bons projetos, acessibilidade,
mobilidade urbana, planos diretores, e outros
assuntos inerentes às cidades.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
A Comissão de Administração e Finanças atuou no
controle das contas e ampliou as ações de cobranças
dos profissionais inadimplentes, que resultaram na
redução da inadimplência, bem como no aumento dos
valores recebidos referentes às anuidades dos
períodos anteriores. Graças às ações de redução de
despesas e aumento de receitas, encerramos o ano
com superávit orçamentário de valor considerável, o
que nos deixa tranquilos em períodos de crise
econômica.
Além das ações do próprio Conselho, o CAU/GO
integrou o Fórum de Presidentes, organismo
composto por presidentes dos conselhos de
arquitetura de todo o país, e os grupos de trabalho de
planejamento estratégico e de mercado de trabalho,
que atuaram na produção de importantes trabalhos e
eventos.
Nas ações externas ao Conselho também foi
relevante a participação do CAU/GO no Fórum dos
Conselhos, que iniciou suas atividades em 2019 com
a presença de 20 conselhos profissionais do estado
incluindo a Ordem dos Advogados e o Conselho de
Administração. Foram 6 reuniões ao longo do ano e
ficamos responsáveis pela produção da campanha de
fortalecimento dos conselhos profissionais.

Nesse Relatório de Gestão abordaremos mais
detalhes das ações, seus resultados, desafios e
perspectivas, de forma clara e transparente.
Certos de termos cumprido as metas de 2019, o
fazemos com um trabalho que é nacionalmente
reconhecido e enaltecido, resultado da dedicação e
competência de colaboradores, conselheiros e
funcionários. A capacitada equipe que o realizou, se
empenha, juntamente com a sociedade, nos esforços
de edificar um Conselho forte, cada vez mais
comprometido com o futuro da profissão, com as
manifestações de coesão e equilíbrio, com a
qualidade e criatividade, executando um exercício
diuturno de transparência e de incansável empenho
ético.

Arnaldo Mascarenhas Braga
Presidente do CAU/GO

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL
E AMBIENTE EXTERNO
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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
Ser reconhecido
como referência na

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás,
autarquia federal criada pela Lei Federal nº 12.378
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12378.htm) 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".
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1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A estrutura organizacional do CAU/GO é
regulamentada na Deliberação Plenária
CAU/GO
nº
137
(https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id
=116) que regulamenta e disciplina os
empregos públicos efetivos e de livre
provimento e demissão, gratificações,
bolsas de estágio e dá outras providências.
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 pelas
assessorias subordinadas diretamente ao
Presidente. A Gerência Geral coordena as
gerências de Administração e Recursos
Humanos, de Planejamento e Finanças, de
Fiscalização e 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.
Segue na próxima página o organograma do
CAU/GO.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=2083

1.2 ORGANIZAÇÃO DO CAU/GO
A estrutura organizacional do CAU/GO é
prevista no Regimento Interno, 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.

O CAU/GO apresenta as seguintes
comissões: 1) Ordinárias: Comissão de
Ética e Disciplina (CED), Comissão de
Exercício Profissional, Ensino e Formação
(CEPEF) e Comissão de Administração e
Finanças (CAF) e 2) Especiais: Comissão
Especial de Política Urbana e Ambiental
(CPUA).

CONSELHO DIRETOR
O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre o presidente e o Plenário,
estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-o nos atos relativos ao exercício
da Presidência. É composto pelo Presidente, Vice-presidente e pelos coordenadores das
Comissões Ordinárias, conforme descrito a seguir:

Arnaldo Mascarenhas Braga

Fernanda Antônia Fontes Mendonça

Presidente

Comissão de Ética e Disciplina

presidente@caugo.gov.br

assessoria@caugo.gov.br

Frederico André Rabelo

Regina Maria de Faria Amaral Brito

Vice-presidente

Comissão de Administração e Finanças

presidente@caugo.gov.br

assessoria@caugo.gov.br

Paulo Renato de Moraes Alves
Comissão de Exercício Profissional,
Ensino e Formação
assessoria@caugo.gov.br

MODELO DE NEGÓCIO
• A sociedade.
• Órgãos públicos nas três
esferas de governo.
• Conselhos profissionais.
• Instituições de ensino e
pesquisa.
• Arquitetos e urbanistas.
• Entidades de classe.
• Empresas de construção.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de produtos e serviços
Plano de Fiscalização
Gestão da informação (Gestão do conhecimento)
Gestão eletrônica de documentos e processos - GED
Gestão do relacionamento
Comunicação E Atendimento
Planejamento e gestão estratégica
Prestação de contas
Produção de encontros presenciais (palestras, feiras
e mostras especializadas, seminários, oficinas,
congressos, conferências, outros)
Normatização da profissão E Consultoria/ orientações
Treinamento/cursos de capacitação
Convênios ( implantação e funcionamento de
escritórios modelo, projetos e pesquisas)
Plano de Comunicação
Residência Técnica

• Ética e transparência.
• Excelência
organizacional.
• Comprometimento com
a inovação.
• Unicidade e integração.
• Democratização da
informação e
conhecimento.
• Interlocução da
arquitetura e urbanismo
na sociedade.

Online
• SICCAU
• Portal online

Capital humano
• Conselheiros BR e UF
• Colaboradores do CAU
• Funcionários, Contratados, Conveniados
Infraestrutura física
• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios
• Pontos de atendimento
dedicados/móveis/provisórios ou
compartilhados com os parceiros: instituições
de ensino, prefeituras,
Tecnologia
• SICCAU/Portal/
• CRM (Customer Relationship Management)
• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Sistemas de informação:
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
•
Data Center.
• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).
• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).
• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e
convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

• Call Center
• Redes Sociais - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos
relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia subliminar
• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de
atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)
• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras
especializadas, seminários, workshops, congressos,
conferências, outros)
• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com
instituições de ensino, certificadoras, desconto para
ingressos de eventos da profissão, outros)
• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras

Classificações:
• Relações de prestação de
serviços.
• Relações politicas e
institucionais.
• Relações de fiscalização.
• Relações de formação
profissional e pesquisa.
• Relações de captação de
recursos.
• Relações associativas.
• Relações culturais e
científicas.
• Público infanto-juvenil.
• Sociedade.

Presencial
• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)
• Pontos móveis/provisórios de atendimento
(fiscais/funcionários)
• Pontos de atendimento dedicados ou
compartilhados com os parceiros:
instituições de ensino, Prefeituras
Municipais
• Publicidade
• Publicações
• Recursos Áudio Visuais
• Assessoria de Imprensa

•
•
•
•

Anuidades.
Emissão de RRT e certidões.
Fiscalização atuante (novas RRT e multas).
Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios,
sindicatos, etc.).
• Locação e serviço de TI.
• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

Desde 2013, o CAU/GO adota a ferramenta de planejamento estratégico Business Model Canvas, com definição do
modelo de negócio dos próximos 10 anos (até 2023).

CENÁRIO EXTERNO
O mercado de arquitetura e urbanismo em Goiás tem se
recuperado da grave crise que sofreu nos últimos 3 anos.
Em 2019 o número de RRTs aumentou, especialmente no
segundo semestre, fazendo com que a receita fosse
ligeiramente superior à orçada. Contudo, mesmo com esse
aumento na arrecadação, não houve aumento significativo
de RRTs emitidos por profissional, devido a grande
quantidade de novos arquitetos e urbanistas que estão
entrando no mercado a cada ano em nosso estado e a
demanda estável.
Goiás possui aproximadamente 7 milhões de habitantes,
distribuídos em 246 municípios. Em 2019, havia 16
instituições de ensino superior ministrando o curso de
arquitetura e urbanismo e a estimativa de cerca de 600
profissionais chegando ao mercado a cada ano. Com a nova
possibilidade de cursos de graduação a distância, agora
permitidos pelo Ministério da Educação, esse número pode
dobrar rapidamente. A qualificação destes profissionais para
atuação no mercado de trabalho é uma preocupação do
CAU/GO. Apesar da regra em vigor permitir a formação à
distância, o Conselho tem se manifestado contra esse tipo
de formação.

CENÁRIO EXTERNO
A formação profissional é fundamental para o bom
desempenho técnico e ético do arquiteto e
urbanista e o aumento crescente das vagas nos
cursos de graduação é um fato que pode afetar
significativamente o futuro da profissão.
Outro grave problema em Goiás é a falta de mão
de obra qualificada nos órgãos de planejamento e
gestão das cidades. A grande maioria das
prefeituras, especialmente no interior do estado,
não conta com profissionais arquitetos e
urbanistas para atuar na elaboração de planos
diretores, análise e aprovação de projetos,
projetos de acessibilidade em edifícios e espaços
públicos.
A inserção do arquiteto e urbanista nestes campos
de atuação é um objetivo que o CAU/GO tem
almejado desde sua criação, mas ainda existe
uma grande lacuna a ser preenchida.
Como desafio aos profissionais registrados no
Conselho estão a velocidade com que tecnologia
tem sido absorvida pela profissão e a necessidade
de atualização permanente neste assunto, para
ficar integrado ao mercado de trabalho.

Gradativamente a realização de concursos
públicos para projetos vem trazendo aos
profissionais a possibilidade de ganhar mercado,
mesmo fora de seu estado de residência, e
realizar projetos relevantes para edifícios
públicos.
O entendimento sobre o mercado exterior e de
suas especificidades também é um objetivo a ser
alcançado pelos arquitetos, visto que um grande
número projetos e postos de trabalho tem surgido
em outros países, especialmente na China.

2.GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA,
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Foto: Banco de Imagens Pexels
https://www.pexels.com/pt-br/

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Em 2019 o CAU, conjunto autárquico constituído
pelo CAU/BR e pelos 27 CAU/UF, não
implementou um política de governança, entretanto
em 20/12/2019 foi expedida a Portaria Presidencial
do
CAU/BR
nº
284/2019
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)
criando um grupo de trabalho para atuar nas ações
de estruturação e implantação dentre outros, da
Política de Governança Institucional, cujos
trabalhos se iniciaram em meados de 2020, com
prazo conclusivo estimado para 30/06/2020. Segue
a identificação da estrutura de governança do CAU
e proposta de representação de sua figura, nos
moldes do Referencial Básico de Governança, 2ª
versão, expedido pelo Tribunal de Contas da
União.

II. Instâncias externas de apoio:

Estrutura de Governança:

IV. Instâncias internas de apoio:

I. Instâncias externas:

• Comissão de Administração e Finanças

• TCU

• Controladoria

• CGU

• Auditoria interna

• Auditoria independente
•Controle social organizado
• Fórum de Presidentes
III. Instâncias internas:
• Plenário

• Conselho Diretor
• Colegiado de Governança do Centro de Serviços
Compartilhados do CAU (CSC-CAU)
• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio
Financeiro aos CAU/UF

• Ouvidoria

SISTEMA DE GOVERNANÇA

Instâncias externas de
controle e regulamentação

Plenário

TCU

Colegiado de
Governança do CSC

CGU
Instâncias externas de
apoio à governança

Conselho Diretor

Fórum dos Presidentes

Colegiado de Governança
do Fundo de Apoio
Gestão Permanente de
Governança do CAU

Auditoria Independente
Controle Social
Organizado

Instâncias internas de
governança

Presidência
Instâncias internas de
apoio à governança

Gestão Tática
(GER, ASPLEN, ASRIN)

Comissão de
Administração e Finanças
Controladoria

Gestão Operacional
(gerentes e assessores)

Auditoria Interna

Ouvidoria

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Na instância interna, a estrutura de
Governança do CAU/GO é prevista no
Regimento Interno, 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 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 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.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
O plenário do CAU/GO é composto por 10
Conselheiros titulares distribuídos nas
seguintes comissões:

•

❑ Comissões Ordinárias:
•

•

Comissão de Ética e Disciplina (CED):
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 (CEPEF): 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
(CAF): 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 (CPUA): 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.

QUEM É QUEM - CONSELHEIROS
CEPEF

CED

CAF
Titulares

Fernanda Antônia
Fontes Mendonça
(Coordenadora)

Priscila Cavalcanti da
Silva
(Coordenadora Adjunta)

Frederico André Rabelo
(Coordenador Adjunto)

Lorena Cavalcante Brito

Suplentes

Titulares

Titulares

Regina Maria de Faria
Amaral Brito
(Coordenadora)

Edinardo Rodrigues
Lucas

Camilla Pompeo de
Camargo e Silva

Selma Pereira Silva

Ariel Silveira de Viveiros

Ana Lúcia Ferreira
Peixoto

Ana Carolina Carvalho
Farias (licenciada)

Contato: assessoria@caugo.gov.br

Titulares

Paulo Renato de Moraes
Alves (Coordenador)

Maria Ester de Souza
(Coordenadora)

Luciano Mendes Caixeta
(Coordenador Adjunto)

Regina Maria de Faria
Amaral Brito
(Coordenadora Adjunta)

Frederico André Rabelo
Maria Ester de Souza

Suplentes

Suplentes

Janaína de Holanda
Camilo

CPUA

Ana Carolina Carvalho
Farias (licenciada)
Manoel
Filho

Alves

Carrijo

Adriana Mikulaschek

Fernanda
Antônia
Fontes Mendonça
Suplentes
Adriana Mikulaschek
Janaína de Holanda
Camilo

Camilla Pompeo de
Camargo e Silva

Maiores informações em: https://www.caugo.gov.br/comissoes/

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico é um processo
sistêmico que permite definir o melhor
caminho a ser seguido por uma
organização, para atingir um ou mais
objetivos estratégicos, dentro de um
contexto
previamente
analisado
dos
cenários, definindo-se metas e ações que
permitirão chegar onde se deseja.
A Identidade Organizacional do conjunto
autárquico CAU composta pela Missão,
Visão e Valores; bem como os Objetivos
Estratégicos
Nacionais
e
Locais
estabelecidos para um período de dez
anos. O Planejamento Estratégico CAU
2013-2023, sedimenta as bases de um
Conselho com excelência organizacional,
transparente, inovador e financeiramente
sustentável, para servir à Sociedade,
assegurando eficácia no atendimento aos
4.324 profissionais e às 807 empresas do
setor no estado, compromissado com a
qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover
Arquitetura e Urbanismo para Todos”. No
que diz respeito à Visão, o CAU busca ser
reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura e
Urbanismo.
Os Valores, por sua vez, têm as seguintes
premissas:
Ética
e
transparência;
Comprometimento
com
a
inovação;
Excelência organizacional; Unicidade e
integração e Democratização da informação
e conhecimento.
Em 2019, o mapa estratégico tem seus
pilares fundamentados na identidade
estratégica do CAU e relacionam os 16
objetivos estratégicos, dos quais foram
priorizados em 2 objetivos nacionais
(Atendimento e Fiscalização) e 2 objetivos
locais (Comunicação e Planejamento
Urbano).

O Mapa Estratégico do CAU abrange um horizonte de planejamento de uma década (2013
a 2023), procurando estabelecer as bases para um Conselho com excelência profissional,
transparente, inovador e financeiramente sustentável. Os recursos do CAU são alocados,
prioritariamente, em sete áreas.

Mapa Estratégico e Alocação de Recursos
Ser reconhecido como referência na
defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo

Promover a Arquitetura e
Urbanismo para Todos

R$ 760.790
Ética e transparência Excelência organizacional Comprometimento com a inovação Unicidade e integração
Democratização da informação e conhecimento Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

R$ 430.080
Impactar significativamente o
planejamento e a gestão do
território

Valorizar a Arquitetura e
Urbanismo

R$ 446.000
Tornar a fiscalização um vetor de
melhoria do exercício da
Arquitetura e Urbanismo
Assegurar a eficácia no
atendimento e no relacionamento
com os Arquitetos e Urbanistas e a
Sociedade
Estimular o conhecimento, o uso
de processos criativos e a difusão
das melhores práticas em
Arquitetura e Urbanismo

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

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

Estimular a produção da
Arquitetura e Urbanismo como
política de Estado

Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação
com a sociedade

Promover o exercício ético e
qualificado da profissão

R$ 80.000

Fomentar o acesso da sociedade
à Arquitetura e Urbanismo

R$ 751.800

Assegurar a sustentabilidade
financeira

Aprimorar e inovar os processos
e as ações

R$ 63.000

Desenvolver competências de
dirigentes e colaboradores

Construir cultura
organizacional adequada
à estratégia

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

R$ 80.000

PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

21,8% da RAL

12,3% da RAL

21,5% da RAL

12,8% da RAL

2,3% da RAL

(mín 15% RAL)

(mín 10% RAL)

(mín 6% RAL)

(mín 3% RAL)

(máx 5% RAL) (2% a 4% Folha)

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

2

Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas
e a Sociedade

2

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação
com a sociedade

3

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

1

Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação
com a sociedade

3

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social
2. RAL: Receita da Arrecadação Líquida
3 .INVESTIMENTOS (R$) - Somatório dos recursos destinados ao objetivo estratégico
4. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
5. Iniciativas Estratégicas: Projetos ou Atividades
6. Capacitação: Percentuais em relação aos valores de Folha de Pagamento
7. Percentuais mínimo (mín) e máximo (máx): estipulados de acordo com as diretrizes do CAU/BR

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

1

3% da Folha

Desenvolver
competências de
dirigentes e
colaboradores

1

2,3% da RAL
(mín 2% RAL)
Fomentar o acesso
da sociedade
à Arquitetura e
Urbanismo

1

3. RISCOS, OPORTUNIDADES E
PERSPECTIVAS

Cidade de Goiás/GO
Imagem cedida por Pablo Regino (autor)
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/11181mtur-disponibiliza-imagens-de-goi%C3%A1s-para-uso-gratuito.html

3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
A gestão de riscos tem como objetivo a tomada
de decisão com vistas a prover razoável
segurança no cumprimento da missão e no
alcance dos objetivos estratégicos.
Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR
realizou um levantamento junto a todos os
CAU/UF e ao CAU/BR por meio de um
“Questionário de Avaliação de Controles Internos
e Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o
nível de maturidade institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico
CAU/BR e CAU/UF não implementou uma
política de gestão de riscos, deficiência a ser
debelada em 2020, tendo em vista a expedição
da Portaria Presidencial do CAU/BR nº 284, de
20/12/2019 criando um grupo de trabalho para
atuar nas ações de estruturação e implantação
dentre outros, de Política de Gestão de Riscos e
Controles Internos, cujos trabalhos se iniciaram
em meados do corrente exercício, com prazo
conclusivo
estimado
para
30/06/2020.
(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)

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 pagar e
receber;
aperfeiçoamento
dos
servidores;
elaboração de relatórios de acompanhamento dos
resultados dos planos, metas e indicadores
elaborados no plano de ação anual do Conselho;
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.

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
Em 2019, houve 3 ações cíveis e 1 administrativa
contra o CAU/GO, conforme descrito abaixo:
- Ação Civil Pública cominatória de obrigações de
fazer e não fazer, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL em 2016 em desfavor do
CAU/BR, CAU/GO, CREA/GO e CONFEA, cujo
objeto é atribuição profissional. Encontra-se na
Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª
Região concluso para relatório e voto.
Possibilidade de perda: possível.
- Ação de Obrigação de não fazer c/c indenizatória
e inexistência de débito proposta pela empresa
RAFAEL ALVES SIQUEIRA – EDIFICAR ME em
2018, cujo objeto é indenização por danos
materiais e cancelamento de auto de infração.
Encontra-se na 2.ª Vara da Subseção Judiciária
de Anápolis concluso para juiz. Possibilidade de
perda: remota.

- Mandado de Segurança Individual com pedido
de liminar proposta por arquiteta e urbanista em
2019, cujo objeto é registro de certificado de curso
de pós graduação. Encontra-se concluso para
julgamento. Possibilidade de perda: praticamente
certa.

- Ação anulatória de Ato Administrativo com
Pedido de Tutela de Urgência proposta pela
empresa BRDU URBANISMO em 2019, cujo
objeto é a nulidade de auto de infração. Encontrase na produção de provas. Possibilidade de perda:
possível.
Em favor do CAU/GO, existem 184 processos
ativos de execução fiscal de profissionais e
empresas inadimplentes com anuidades e autos
de infração.
Processos

Quantidade

Cíveis

3

Administrativos

1

Tributários

184

Trabalhistas

0

TOTAL

188

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
Descrevemos abaixo os ganhos recuperados
em 2019 advindos de processos de cobranças
de anuidades e autos de infração:
- Nos processos de Ação de Execução Fiscal
em trâmite na Justiça Federal, o CAU/GO
recebeu em 2019 o montante de R$
78.915,36, ocorrendo ganhos.
- Em 2019, foram encaminhadas 99
Notificações Extrajudiciais para profissionais,
leigos e pessoas jurídicas, cobrando
pagamento de multas provenientes de
processos administrativos de auto de infração,
antes de proceder com a devida inscrição do
débito na dívida ativa, recebendo, nessa fase,
o valor de R$ 12.972,66.
Foram inscritas na dívida ativa 47 pessoas
físicas e jurídicas de processos advindos da
área da fiscalização e 70 profissionais e

pessoas jurídicas de processos de cobrança
de anuidade, em que gerou um total de 117
processos de Ação de Execução Fiscal
proposta no ano de 2019.

Não houve perdas.

47
70

Inscritos em Dívida Ativa em 2019

Fiscalização
Anuidades

4. RESULTADOS E
DESEMPENHO DA GESTÃO

Foto: Banco de Imagens Think Stock
https://www.istockphoto.com/br/thinkstock

4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
O Plano de Ação de 2019, realizado com base no
Planejamento Estratégico até 2023, foi elaborado de
forma integrada com os parceiros internos. Os
projetos e atividades, metas, resultados e
indicadores de desempenho, visam contribuir para o
alcance de cada objetivo estratégico.
Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento
Tático e Operacional, estruturado em iniciativas
estratégicas e projetos, as orientações e destinações
de recursos estão em conformidade com as políticas
e prioridades estabelecidas pelo Conselho, na forma
das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e
Orçamento do CAU – exercício 2019, na forma
aprovada pelo Plenário.
No decorrer do exercício, frente às metas realizadas
e resultados alcançados no período, as correções de
rumo que se fizeram necessárias foram objeto de
ajustes, observando as prioridades e estratégias
definidas nas diretrizes para elaboração do Plano.
Os limites e condições de alocação de estratégica de
recursos para o exercício de 2019 situaram-se,
praticamente, nas metas previstas e aprovadas para
o ano. As variações se justificaram pelas
adequações realizadas, visando um melhor
atendimento às políticas e prioridades de atuação
estabelecidas no alcance da Missão e Visão do
Conselho.

Visando atingir os resultados propostos no
planejamento de 2019, foram programadas 21
iniciativas estratégicas, sendo 16 atividades e 5
projetos, com destaque às atividades de
Atendimento,
Fiscalização,
Comunicação
e
Planejamento Urbano. Foram realizadas quase todas
as ações e metas previstas, com eficácia, eficiência,
economicidade, transparência, ética, respeito e
preocupação com os arquitetos e urbanistas e a
sociedade.

O Conselho também demonstrou resiliência ao lidar
com os desafios que apareceram pelo caminho,
muitos dos quais que vêm se repetindo nos últimos
anos, relacionados ao orçamento, à equipe de
trabalho, aos processos e ao reconhecimento do
papel do arquiteto e urbanista.
Com poucos anos de criação do Conselho, a maior
parte das ações ainda está voltada para que
sociedade e as instituições públicas e privadas
tomem ciência sobre a missão do CAU/GO e as
atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas.
A participação nos conselhos locais de política
urbana, as parcerias com o Ministério Público e
Instituições de Ensino têm apoiado o fortalecimento
das ações da instituições e solidificado o nome do
Conselho junto à sociedade.

4.1 FISCALIZAÇÃO
O CAU/GO possui, dentre outras
finalidades,
disciplinar e fiscalizar o
exercício da profissão de Arquitetura e
Urbanismo. A Comissão de Exercício
Profissional, Ensino e Formação (CEPEF)
é responsável por realizar todas as ações
relacionadas ao tema, dentre elas: propor,
apreciar e deliberar sobre as ações de
fiscalização, que são realizadas pela
equipe de Fiscalização, que conta com 3
analistas fiscais.

Seguindo seu plano de ação 2019, a
equipe de Fiscalização esteve em 19
municípios de Goiás, onde realizou 534
ações fiscalizatórias, sendo 8% maior que
o previsto para o ano. Também foram
realizadas 155 campanhas orientativas
para estudantes e construtoras, sendo
34% maior que o previsto.

4.1 FISCALIZAÇÃO

R$ 683.091
90% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

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

PRINCIPAIS
PROJETOS

20,5 %

Projeto RUA

da Receita Líquida

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

108%

6,6

Capacidade de
Fiscalização

Quantidade de RRT
por profissionais (ano)

134%

100%

Orientações
realizadas

Atendimento
de denúncias

Realização de ações externas de
fiscalização em Goiânia
RNON

Projeto REDE
Fiscalização de obras no interior do
estado e na região metropolitana e
orientação aos profissionais

Projeto VALORIZA
Realização de palestras e
campanhas prévias às fiscalizações,
como forma de prevenção de
irregularidades

FISCALIZAÇÃO
Conforme versa a Resolução nº 22 do CAU/BR
(https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=110)
a fiscalização visa garantir à sociedade o
exercício da Arquitetura e Urbanismo sempre
respaldada pela presença de um profissional
legalmente habilitado. Para isso, são realizadas
medidas
de
caráter
educativo
e
de
conscientização, e não somente punitivo.
Em 2019, foram realizadas 534 Ações (relatórios)
de fiscalização profissional, sendo encontrados 65
Exercícios Ilegais, sendo: 4 cometidos por
estudantes; 6 regularizados com arquiteto e 55
regularizados com engenheiro ou pagou a multa.
Ao longo do ano, o CAU/GO recebeu 125
Denúncias, que foram todas averiguadas.
Foram realizadas 155 Campanhas Orientativas,
dentre elas destacamos: 7 palestras para 140
estudantes de arquitetura e Ações educativas
junto às construtoras e órgãos públicos (que
possuem arquitetos dentre os servidores).

Além disso, ocorreram 13 reuniões da Comissão
de Exercício Profissional, Ensino e Formação, e
geradas 133 deliberações.
O gráfico abaixo mostra a evolução das principais
ações de fiscalização nos últimos 3 anos.
Destaca-se o aumento de denúncias e de
relatórios de fiscalização, devido à maior
realização de ações em Goiânia e cidades do
interior de Goiás.

125

Denúncias

2019
2018

155

Campanhas

2017

534

Relatórios
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400

Evolução de Ações de Fiscalização

600

MUNICÍPIOS FISCALIZADOS EM 2019
Em 2019, foram realizadas 534
ações de fiscalização (relatórios),
sendo:
- 239 na capital (Goiânia);
- 148 no interior de Goiás, nos
municípios de: Anápolis, Pirenópolis,
Cocalzinho, Santa Helena, Caldas
Novas, Rio Verde, Itumbiara, Jataí,
Formosa, Luziânia, Itaberaí e Cidade
de Goiás;
- 147 na região metropolitana de
Goiânia, em Santo Antônio de Goiás,
Bela Vista, Goianira, Senador
Canedo, Aparecida de Goiânia e
Hidrolândia.
Dos
534
relatórios,
106
encontravam-se abertos ao final do
ano e 428 foram arquivados.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Um dos maiores desafios da fiscalização é
conseguir abranger (com ações presenciais
e constantes) todo o Estado, tendo em vista
o número reduzido de pessoas na área.
São 3 analistas fiscais (incluindo o gerente)
e dois assistentes administrativos.
Desta forma, lançamos mão de ferramentas
de tecnologia e ações virtuais, em especial
as de caráter educativo e orientativo, junto
à
sociedade
e
aos
profissionais,
abrangendo localidades distantes da sede
do CAU/GO.
Temos assim, a relação média de 1 ação,
para cada 8 profissionais.
Em 2020, serão intensificadas as ações
junto ao exercício da arquitetura de
interiores, uma vez que esta área possui
um grande número de arquitetos presentes
e ativos.

A comunicação com os profissionais e a
sociedade também será intensificada, de
forma a promover o debate e a
conscientização da importância do arquiteto
e suas atribuições. Estimamos que 85%
dos projetos e obras onde deveria haver
atuação de um arquiteto e urbanista, estão
sendo realizados sem sua presença,
demonstrando a possibilidade de aumentar
sua atuação no mercado.

85 % ainda

acontecem sem a
presença do profissional
DESAFIO

4.2 ÉTICA PROFISSIONAL
O Conselho tem por finalidade zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina de
arquiteto e urbanista. A Comissão de Ética e
Disciplina (CED) é responsável por realizar todas
as ações relacionadas ao tema, dentre elas:
instruir/propor, apreciar e deliberar sobre
processos de infrações ético disciplinares, sobre
apuração de irregularidades e sobre medidas para
aprimoramento do Código de Ética e Disciplina.
Seguindo seu plano de ação 2019, a CED
publicou a 4ª edição do Livreto do Código de Ética
e Disciplina, que foi distribuído aos profissionais e
instituições de ensino.
O CAU/GO também participou do 18º Seminário
Regional da CED CAU/BR e do 8º Treinamento
Técnico das Assessorias Técnica e Jurídica.
O Código de Ética profissional esta disponível em
meio digital no link https://www.caugo.gov.br/wpcontent/uploads/2019/07/Codigo-de-Etica_2019.pdf

Foto Capa Livreto: CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA PARA
ARQUITETOS E URBANISTAS

INDICADORES

94%
Escolas com Disciplina de Ética

57%
Eficiência na conclusão de
processos

RESULTADOS
Após firmar o Termo de Cooperação Técnica com o
Ministério Público do Estado de Goiás, a Comissão
de Ética recebeu 12 denúncias acerca do tema
Reserva Técnica. A repercussão chamou a atenção
da sociedade e de entidades do setor, que passaram
a consultar o CAU/GO acerca da legislação aplicável
e sobre os impactos negativos ao exercício
profissional.

Novas Denúncias 2019
2
11%

3
17%

4
22%

Reserva Técnica

9
50%

Descumprimento
Contratual

Normas Técnicas
Outros

Foram propostas 21 novas denúncias, sendo 12
sobre reserva técnica; 4 sobre descumprimento
contratual; 3 sobre descumprimento de normas
técnicas e 2 sobre assuntos diversos.

Links disponíveis:

No ano de 2019, 4 processos foram julgados pelo
Plenário do CAU/GO, sendo 3 arquivados e 1
concluído com a condenação do profissional
(aplicação de advertência cumulada com multa).

https://www.caugo.gov.br/cau-go-e-mp-assinam-termo-decooperacao-para-inibir-comissao-paga-a-arquitetos/

Foram feitas duas sessões de audiência de
conciliação, instrução e julgamento.

https://www.caugo.gov.br/reserva-tecnica-por-demanda-do-mpconselho-da-inicio-a-apuracao/

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Durante o ano de 2019, o CAU/GO teve como
meta, dentre outros temas, o combate à prática
da Reserva Técnica. Assim, além de se
comprometer à apurar infrações relativas à
prática, desenvolveu campanhas de valorização
profissional nas mídias sociais para chamar a
atenção para o tema.
Da mesma forma, e considerando que muitas
denúncias surgem a partir de infrações às
normas técnicas, o CAU/GO desenvolveu, por
meio de diversas parcerias, cursos de
capacitação.
A atualização nas normas e práticas é fator
fundamental para que problemas construtivos
sejam minimizados, reduzindo as chances de
novas denúncias.
Portanto, os trabalho do ano surtiram efeito
esclarecedor não apenas para os profissionais
da Arquitetura e Urbanismo, mas também para
os lojistas e outras entidades envolvidas na
questão do pagamento da reserva técnica.

Em 2020 estão previstas mais ações de
orientação e conscientização dos profissionais,
de forma que eles possam se valorizar mais.

4.3 ATENDIMENTO
O Atendimento é a principal ponte entre o CAU/GO
e os profissionais e sociedade. É o canal para tirar
dúvidas, realizar orientações técnicas e sobre o uso
do Sistema de Informação e Comunicação do CAU
(SICCAU).
Os atendimentos são realizados por telefone,
presencialmente e por e-mail, além do uso do
WhatsApp, que tem crescido vertiginosamente.
Também são realizadas diversas ações da área
técnica solicitados via protocolo, tais como: registro
profissional, atualizações de registros, coleta
biométrica, encaminhamento de solicitações para a
Gerência Técnica, dentre outros.
Em 2019, o CAU/GO realizou 21.814 atendimentos,
destacando-se: 12.735 atendimentos telefônicos,
3.916 atendimentos via e-mail, 1.906 via chat no
WhatsApp e 1.300 atendimentos presenciais.
Houve um aumento de 32% na quantidade de
atendimentos em relação a 2018, o que se deve ao
maior número de profissionais ativos: *2018: 3.868
e *2019: 4.324 = +456 profissionais). Em média,
durante o ano, ocorreram 5 atendimentos para
cada profissional ativo.

Número gerais Goiás

1.906

12.735

3.916

1.300

ATENDIMENTO

R$ 393.186
91% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

OBJETIVO

Assegurar a eficácia no
atendimento e no
relacionamento com os
Arquitetos e Urbanistas e
a Sociedade

11,8 %
da Receita Líquida

CANAIS DE
ATENDIMENTO
Telefone (segunda a sexta,
das 9h às 17h)
(62) 3095.4655 – Ramal 1

LIMITE ALCANÇADO

INDICADORES

21.814
Nº de atendimentos

99%
Demandas resolvidas
em até 30 dias

Whatsapp
(62) 99246-2227 (somente
mensagens de texto)
E-mail:
supervisao@caugo.gov.br

Pessoalmente (segunda a
sexta, das 10h às 16h)
Av. Eng. Eurico Viana, 25,
ed. Concept Office, 3º
andar, Vila Maria José,
Goiânia/GO

RNON

TELEATENDIMENTO QUALIFICADO
Além dos atendimentos diretos no CAU/GO, os
profissionais
também
podem
contatar
o
Teleatendimento Qualificado (TAQ) do CAU/BR. O
TAQ possui o objetivo de viabilizar a melhor
solução para o arquiteto e urbanista e para o
cidadão em caso de demandas relacionadas aos
serviços oferecidos pelo Conselho. Os canais de
comunicação têm o propósito de identificar o
problema apresentado de forma ágil e, em alguns
casos, solucionar a situação relatada no momento
do atendimento.
Em 2019 foram realizados 747 atendimentos,
sendo que a maior parte (83%) para tirar dúvidas.
Houve 26 reclamações, a maioria referentes a
suporte e sistemas informatizados.
Denúncia

4

Reclamação

26

Solicitação

28

Diversos
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CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
A carta de serviços ao cidadão apresenta os
serviços disponibilizados pelo Conselho e as
formas acesso, documentação exigida e
compromissos para atendimento que são
adotados pela instituição pública, tendo como
premissas o foco no cidadão, a qualidade no
atendimento e transparência da informação.
Nela, a sociedade tem acesso a informações
detalhadas sobre canais de comunicação e os
padrões de atendimento autarquia, para que
alcance a plenitude dos seus direitos e deveres no
que diz respeito a atividades de Arquitetura e
Urbanismo em território nacional, seja enquanto
profissional contratante ou cidadão interessado.

O documento está estruturado em dez capítulos.
Nos nove primeiros, estão elencados em
categorias os quarenta principais serviços
oferecidos pelo Conselho ao profissional e à
sociedade, incluindo requisitos e prazos para
acessá-los. O décimo e último capítulo aborda as
formas de comunicação com o arquiteto e
urbanista e qualquer membro da sociedade que
eventualmente requerer um dos serviços
prestados pelo Conselho.
https://www.caugo.gov.br/carta-de-servicos/

RESULTADOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
O CAU/GO tem desenvolvido estratégias para
orientar os profissionais sobre o exercício profissional
e o uso do SICCAU.

A principal novidade em 2019 foi a criação do curso
“Formei, e agora?” onde as áreas técnica e de
fiscalização ministram uma orientação para
profissionais recém-formados. Neste curso são
abordadas situações do exercício profissional,
legislação, ética além de ministradas instruções
gerais sobre o manejo do SICCAU.
O objetivo é capacitar o profissional para que seja
independente ao utilizar o sistema e tenha pleno
conhecimento das suas obrigações.
Foram desenvolvidas, ainda, campanhas temáticas
para as redes sociais com o objetivo de orientar os
profissionais sobre a elaboração de RRTs e seus
diversos tipos e emissão de certidões entre outros
assuntos.
O atendimento via Whatsapp foi uma importante
ferramenta para agilizar o atendimento profissional
me 2019. O canal foi muito bem recebido pelos
profissionais, que tem aderido cada dia mais.
O grande desafio é capacitar o profissional para ser
cada dia mais independente para utilizar o Sistema
de Informação e Comunicação do Conselho de

Arquitetura (SICCAU). O bom funcionamento do
SICCAU é fundamental para conquistar esse objetivo
e desafogar o atendimento deste tipo de demanda
operacional para focar na celeridade de protocolos
mais especializados.
A Área Técnica do CAU/GO tem tido excelentes
resultados quanto à eficiência e cordialidade nos
atendimentos. O tempo de resposta e resolução das
demandas é muito abaixo do estabelecido pela Carta
de Serviços e poucas questões demandam maior
prazo, sendo estas, em geral, dependentes de
respostas e posicionamentos de outros órgãos ou do
CAU/BR.
Objetiva-se ter, num prazo curto de tempo,
ferramentas para gestão dos processos e para
análise da qualidade dos atendimentos prestados a
partir da avaliação do profissional e da sociedade,
para, assim, aprimorar o serviço prestado e atingir
metas ainda maiores de satisfação.
Para isso, considera-se imperativo ter mais um
analista na área e, posteriormente, ampliar a equipe
de atendimento primário. É essencial, ainda,
aprimorar as tecnologias usadas.

4.4 FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A Comissão de Exercício Profissional, Ensino e
Formação (CEPEF) realizou diversas ações em 2019,
destacando-se as Aulas Magnas, que reuniram um total
de 1.700 participantes, em sua maioria estudantes de
arquitetura.
A 13ª edição da Aula Magna aconteceu em 27 de março,
com a participação do arquiteto e urbanista João Gabriel
Rosa, que representou o escritório Estúdio 41, de
Curitiba (PR). Sobre o tema “Concurso público de
projeto arquitetônico”, o palestrante falou aos estudantes
de Anápolis no auditório da UniEvangélica, pela manhã,
e à noite em Goiânia no Teatro UNIP.
Aula Magna PUC Goiás, agosto de 2019.

No dia 19 de agosto, o Conselho realizou a 14ª edição
da Aula Magna com a arquiteta e urbanista Valeska
Peres Pinto, sobre o tema “Mobilidade”. A palestrante
falou aos estudantes de Anápolis no auditório da UEG,
pela manhã, e aos alunos de Goiânia no Teatro PUC, no
período noturno. Foram cerca de 800 participantes entre
alunos das diferentes instituições de ensino de
arquitetura e urbanismo, coordenadores de curso,
professores e profissionais.
Aula Magna UNIP, março de 2019.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Através do termo de cooperação técnica firmado com o SEBRAE
Goiás o projeto “ Arquiteto Empreendedor” ofereceu 15 cursos
diferentes, sendo 10 em Goiânia e 5 no interior do estado. No total
foram 307 participantes: Goiânia: 196; Anápolis: 72; Jataí: 39. A
média de participantes por curso/oficina foi de 20,5 profissionais.
Curso/Oficina

Município

Participantes

Aprender a Empreender

Goiânia

17

Como definir preço de venda

Goiânia

10

Anápolis, Jataí, Goiânia

72

Anápolis e Goiânia

57

Plano de Negócios

Goiânia

29

Gestão de Marketing

Goiânia

15

Empreendedorismo Feminino

Goiânia

27

Transforme sua ideia em
negócios

Goiânia

19

Técnicas de Negociação

Anápolis e Goiânia

61

Sei formar preço
Tabela de Honorários do CAU

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Implementando as ações planejadas para 2019,
o CAU/GO realizou no dia 21 de novembro, em
parceria com a Asbea e o SEBRAE Goiás, o
seminário “O mercado profissional do arquiteto
e urbanista”. O evento encerrou a programação
do projeto “Arquiteto Empreendedor”.
Com atividades no período da manhã e da
tarde, quatro palestrantes abordaram diversas
temáticas, sempre voltadas ao papel do
arquiteto e as novas tecnologias que podem
auxiliar a profissão. Foram 105 participantes
entre profissionais e empresários da área de
arquitetura e urbanismo.
Também participaram do evento os presidentes
do Conselhos de outros Estados, participantes
do Grupo de Trabalho de Mercado Profissional
cujo coordenador é do Presidente do CAU/GO.
PALESTRAS: O futuro da Arquitetura;
Arquitetura e Tecnologia; Mercado Internacional;
O arquiteto no mercado imobiliário. CARGA
HORÁRIA: 12 horas.

SEMINÁRIO DE ARQUITETURA E URBANISMO
O seminário teve início com a palestra do
arquiteto e urbanista Antônio Francisco de
Oliveira, ex-vice-presidente do CAU/BR, que
tratou do tema “O futuro da Arquitetura”,
abordando o quadro geral da profissão no Brasil
e seu percurso histórico.
Andreyve Melo, que é engenheiro civil e
especialista em marketing, palestrou sobre
“Arquitetura e Tecnologia”,
apresentando
diversos recursos que podem auxiliar e facilitar o
trabalho do arquiteto.
No período da tarde, Pedro Diniz Coelho iniciou
a programação com a palestra “O mercado
internacional de Arquitetura e Urbanismo”.
Gerente
de
relações
institucionais
e
internacionais da Asbea-SP e do programa Built
by Brazil, ele falou da importância da
internacionalização e apresentou estratégias
para alcançar o mercado de outros países.
Na palestra “O arquiteto no mercado imobiliário”,
o representante do escritório gaúcho Smart
propôs uma reflexão sobre o papel do
profissional como interventor urbano.

SEMANA DE ARQUITETURA E URBANISMO
Em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, o
CAU/GO ofereceu no dia 14 de dezembro uma sessão
exclusiva de cinema, com o documentário “Filme
Paisagem: um olhar sobre Roberto Burle Marx”.
A obra conta parte da trajetória do paisagista que inovou
ao utilizar plantas nativas brasileiras em seus projetos e
foi notabilizado mundo afora.
Os participantes retiraram o convite gratuitamente na
sede do CAU/GO. O evento foi uma realização do CAU
em parceria com empresas do ramo de arquitetura e
urbanismo que viabilizaram a sessão do espaço para
exibição do filme. Foram distribuídos 300 ingressos para
o cinema.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Para apoiar a formação e a qualificação
profissional, o CAU/GO tem como desafio
continuar acompanhando os cursos de arquitetura
e urbanismo em Goiás, além de seguir propondo
ações
de
complementação
da
formação
profissional.
As aulas magnas precisam seguir trazendo a todos
os alunos experiências de profissionais atuantes
do mercado para colaborar com a formação dos
novos arquitetos.
Os seminários de arquitetura e urbanismo também
são importantes eventos que precisam continuar
discutindo os temas pertinentes para a atuação
dos arquitetos junto à sociedade.
Mas o maior desafio é apoiar a formação dos
profissionais para a gestão de suas carreiras e
empresas, visto que existe pouca capacitação
recebida para este fim nos cursos de arquitetura
da atualidade, que possuem um caráter bastante
técnico.

Os jovens profissionais encontram um mercado de
trabalho cheio de desafios e tem muita dificuldade
de lidar com marketing, gestão financeira e gestão
de pessoas em sua atuação profissional.
As parcerias com o SEBRAE e instituições de
ensino que ofertam cursos de qualificação e
especialização podem contribuir para a formação
continuada e para a qualificação para a gestão da
vida profissional.
A atualização dos profissionais quanto às normas
técnicas,
especialmente
as
normas
de
desempenho e acessibilidade, são metas que o
Conselho precisa buscar a curto prazo, visto a
importância dos temas para a profissão. Seja com
ações próprias ou através de parcerias e apoio a
outras instituições capazes de fazer esse trabalho.

4.5 PATROCÍNIO E APOIO INSTITUCIONAL
Em 2019 foram 4 projetos aprovados para receber
apoio do Conselho por meio dos editais de patrocínio,
destinados a projetos culturais. As propostas foram
analisadas pela Comissão Permanente de Licitação
(habiltação) e pela Comissão de Exercício
Profissional, Ensino e Formação (projetos).
https://www.caugo.gov.br/patrocinio-2019-conselhodivulga-cinco-contemplados-em-projetos-culturais-ede-athis/

Proponente

Projeto

Valor Aprovado

Fundação de Apoio à Pesquisa –
Funape

Coleção de postais – Existe moderno em Goiás?

R$ 11.460

Cidade e Dramaturgia Visual: Ações poéticas
urbanas em Goiás

R$ 20.000

Sindicato da Indústria da Construção
no Estado de Goiás – Sinduscon

XIII – SBTA – Simpósio Brasileiro de Tecnologias
das Argamassas

R$ 20.000

Fundação Rádio e Televisão
Educativa e Cultural – RTVE

II – SEPPAS – Seminário de Planejamento,
Paisagem urbana e Sustentabilidade

R$ 10.000

Fundação de Apoio à Pesquisa –
Funape

PATROCÍNIO E APOIO INSTITUCIONAL

R$ 61.460
77% do previsto

1,8 %
da Receita Líquida
(limite máximo 5%)

INVESTIMENTO REALIZADO

LIMITE ALCANÇADO

OBJETIVO

INDICADORES

1,9%
Estimular o conhecimento,
o uso de processos
criativos e a difusão das
melhores práticas em
Arquitetura e Urbanismo

Plano de investimentos
em patrocínios

77%
Capacidade de execução de
investimentos em patrocínio

RNON

PATROCÍNIO E APOIO INSTITUCIONAL
Nos dias 11 a 13 de junho, foi realizado em
Goiânia a 13ª edição do Simpósio Brasileiro de
Tecnologia das Argamassas (SBTA). O objetivo
do SBTA, principal evento técnico brasileiro
voltado às argamassas de construção e
revestimentos de edificações, foi abordar os
avanços científicos e tecnológicos do setor.
Foram realizados minicursos e apresentações
de trabalhos, além de desafios de inovação e
palestras com convidados internacionais.

,

Já o 2º Seminário de Planejamento, Paisagem
Urbana e Sustentabilidade foi promovido pela
Fundação RTVE (TV UFG) por intermédio do
Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade
da Faculdade de Artes Visuais da UFG (FAVUFG). O evento aconteceu entre os dias 04 e 06
de novembro de 2019 e foi realizado no Auditório
Marieta Telles Machado, localizado na Biblioteca
Central do Samambaia da UFG em Goiânia-GO.
O Coletivo de Ações Poéticas Urbanas, formado
por alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo
da UFG Regional Goiás, realizou no dia 13 de
novembro a palestra “Arte urbana e intervenção
anarquitetônica”.
Na mesma data foi inaugurada a exposição
“Ações poéticas urbanas”, que ficou em cartaz
até 15 de dezembro. A exposição apresentou
registros de sete práticas realizadas na cidade
de Goiás pelo grupo, entre setembro e
novembro.
https://www.caugo.gov.br/ufg-regional-goias-realizapalestra-de-guilherme-wisnik-e-exposicao-no-dia-13/

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
A concessão de patrocínios é uma meta
permanente do CAU/GO. A cada ano, o desafio é
conseguir destinar mais recursos para apoiar a
realização de eventos, publicações, seminários e
exposições propostas por instituições sem fins
lucrativos, especializadas em diversas áreas.

O apoio a publicações sobre arquitetura e
urbanismo é um dos grandes objetivos do edital,
mas as propostas apresentadas com esse tema
ainda são muito raras, sendo que, até o momento,
somente um livro foi publicado com o apoio do
CAU/GO.

Nos últimos anos os investimentos foram
crescentes e o número de projetos realizados
também. Os temas tratados pelos eventos foram
diversos, como: mobilidade, patrimônio histórico,
norma de desempenho e planejamento urbano,
dentre outros.
O desafio para 2020 é mobilizar mais recursos e
ampliar a divulgação das chamadas públicas, para
que mais instituições participem e inscrevam seus
projetos.
Fazer a gestão interna dos patrocínios no CAU/GO
também tem sido um desafio considerando a
equipe pequena e a diversidade de ações a serem
realizadas. A distribuição das cotas, em projetos
locais, regionais, nacionais e internacionais, além
da ampliação da variedade de projetos que podem
receber apoio, tem sido meta para aprimoramento
dos editais.

Livro publicado em 2017 com apoio do CAU/GO

4.6 ACORDOS E PARCERIAS
Por meio das parcerias e acordos estabelecidos pelo
CAU/GO com outras instituições, em 2019 foi
possível ampliar a realização e o alcance das ações
Conselho. Atualmente, contamos com as seguintes
parcerias:
CREA/GO
Tema: Fiscalização. Após assinatura de termo de
cooperação técnica os dois conselhos trabalham de
forma colaborativa na apuração de denúncias e
ações de fiscalização. Nos casos onde um conselho,
durante ação fiscalizatória,
se depara com o
profissional registrado na outra instituição, os
processos são abertos e encaminhados ao ente
parceiro para apuração da regularidade quanto à
responsabilidade técnica.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS (MP/GO)
Tema: Acessibilidade. O Ministério Público solicitou a
emissão de relatório sobre a situação de
acessibilidade de edifícios e espaços públicos. O
CAU/GO realizou o levantamento, de forma que o
MP/GO determinasse a realização de adaptações e
reformas para que os edifícios e espaços fiquem
acessíveis ao uso público.
Tema: Reserva técnica. O Ministério Público abriu
processo contra empresas que pagam comissão a
profissionais pela especificação de produtos. O
CAU/GO notificou os profissionais acusados de
receber os valores ou prêmios. Os processos estão
em andamento. Como ação educativa e preventiva a
CED GO realizou campanha sobre o tema nas redes
sociais.

Sobre o mesmo tema também foram realizadas
reuniões com representantes de diversas instituições,
onde foi exposta a normativa do CAU proibindo a
prática da reserva técnica.

ACORDOS E PARCERIAS
Tema: Descumprimento de legislação urbanística. O CAU GO tem
protocolado denúncias na promotoria de urbanismo e meio ambiente
acerca dos fatos que verifica como descumprimento de legislação ou
problemas na gestão das cidades goianas. Em 2019 os principais alvos
de denúncia foram:
- Realização de obras sem projeto arquitetônico e urbanístico em
Goiânia;
- Alteração do Sistema Municipal e Aprovação de projetos da Prefeitura
de Goiânia eliminando a análise dos projetos antes da aprovação;

- Demolição e depredação de edificações consideradas como
patrimônio histórico, especialmente no centro da cidade de Goiânia.
Sobre a questão da preservação do patrimônio histórico, o CAU/GO
realizou no dia 24 de setembro o colóquio “Patrimônio urbano e
ambiental de Goiânia: como preservar?”.
O colóquio foi realizado em parceria com o MP-GO, o programa Projeto
e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da UFG e o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Com o objetivo de
discutir estratégias de preservação do patrimônio, o evento tratou da
importância das edificações residenciais do núcleo inicial de Goiânia,
como elemento de construção da paisagem urbana histórica da capital.

ACORDOS E PARCERIAS
AGEHAB – ATHIS CONCURSO
Parceria para realização de concurso
público de projetos habitacionais de
interesse social.
Lançado em 2019.

SEPLANH GOIÂNIA – ATHIS CONCURSO
Parceria para realização de concurso
público de projetos habitacionais de
interesse social.
Previsão para 2020.

ACORDOS E PARCERIAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ESCRITÓRIO
DE ARQUITETURA – ASBEA: ALVARÁ
FÁCIL
PARCERIA: Realização do Seminário de
Mercado Profissional e ações para
melhoria do “Alvará Fácil” da Prefeitura de
Goiânia.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO (SEDI): PROJETOS

Para o desenvolvimento de projetos de
interesse para os municípios goianos.

4.7 COMUNICAÇÃO
A principal plataforma de comunicação com a
sociedade são as participações do CAU/GO em
conteúdo jornalístico dos veículos de imprensa
locais. Em segundo lugar, estão as mídias pagas
em rádio e os impulsionamentos nas redes sociais
(Instagram e Facebook).
A cada ação do CAU/GO ou tomando partido de
oportunidades do contexto, o Conselho alcançou
em 2019, 169 inserções na mídia (51 em jornal
impresso, 22 em rádio, 67 em veículos online e 28
em TVs).
Considerando os veículos e os conteúdos mais
relevantes, a assessoria de imprensa considera
que, do total, foram 64 inserções qualificadas
(notícias de capa de jornal, entrevistas às principais
emissoras de TV, dentre outros). No caso dos
anúncios em rádio, foram seis campanhas, com
350 inserções na rádio Executiva, atingindo o
público estimado de 14 mil pessoas/min. Os
impulsionamentos no Instagram e Facebook foram
12 e atingiram de 16 mil a 42 mil
pessoas/postagem.

Quanto à comunicação direcionada ao arquiteto, as
principais mídias do CAU/GO são: site institucional;
Instagram (6,8 mil seguidores) e Facebook (4,8 mil
seguidores);
E-mail
marketing
(Boletim
Perspectiva); e Comunicados via WhatsApp.

COMUNICAÇÃO

R$ 361.319
81% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

10,8%
da Receita Líquida

CANAIS DE
DIVULGAÇÃO
Website
www.caugo.gov.br

LIMITE ALCANÇADO

Instagram

RNON

www.instagram.com/caugoias

OBJETIVO
Assegurar a eficácia no
relacionamento e
comunicação com a
sociedade

INDICADORES

128.000

Facebook
https://ptbr.facebook.com/caugoias

Acessos ao site

Portal Transparência

169
Inserções na mídia

http://transparencia.caugo.gov.br

COMUNICAÇÃO
O Portal da Transparência é um canal de
comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer
informações sobre os atos e fatos de gestão
praticados pelo conjunto autárquico CAU, os
arquitetos e urbanistas e a sociedade. Por meio dos
dados
disponibilizados,
a
sociedade
pode
acompanhar a evolução das despesas do ente ao
longo do exercício financeiro, exercendo o controle
popular frente à qualidade e à quantidade dos gastos
da autarquia. Horário de funcionamento: 24h.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do
CAU/BR está disponível para atendimento ao público
desde 10 de março de 2016. O cidadão pode fazer
requerimentos - presenciais ou online - nos termos da
Lei de Acesso à Informação. Funcionamento: 24h
https://transparencia.caubr.gov.br/esic/
A Central de Tele Atendimento Qualificado (TAQ)
responde pelos canais de atendimento não
presenciais disponibilizados pelo Conselho pelos
números 0800-883-0113 (ligações realizadas a partir
de telefones fixos) e 4007-2613, e ainda pelo chat
(caubr.gov.br/atendimento)
e
o
e-mail
(atendimento@caubr.gov.br).
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira,
das 9 às 19 horas

Acessibilidade aos Serviços e instalações
O CAU/GO conta com rota acessível de acesso ao
conselho, rotas internas acessíveis, banheiros e
balcão de atendimento acessíveis.
Canais de comunicação com a sociedade e partes
interessadas - Ouvidoria
A Ouvidoria é um órgão legítimo de interlocução entre
cidadão e o Conselho, que recebe reclamações,
pedidos de informação, solicitações, sugestões,
elogios ou denúncias sobre o atendimento e quanto a
ações de responsabilidade do Conselho, de seus
conselheiros e empregados públicos. Por meio do
Canal da Ouvidoria (ouvidoria.caubr.gov.br), qualquer
cidadão pode registrar sua manifestação e
acompanhá-la eletronicamente na mesma página,
bastando ter o número do protocolo gerado. É possível
fazer o envio como pessoa física, pessoa jurídica ou
de forma anônima. Não há a cobrança de qualquer
taxa. A demanda é respondida pelo CAU em até 10
(dez) dias úteis, prazo que pode ser dobrado mediante
justificativa. https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/

RESULTADOS
Público-alvo: sociedade

169 inserções na mídia em 2019
Principais pautas:
1- Plano Diretor - 27 inserções (13 qualificadas)
Fomos tomados como referência e saímos 2X
mais na imprensa com o tema, em relação a 2018.
Destaque: O Popular (diversas inserções,
chamadas de capa), TV Record, CBN, Opção
2- BRT na Av. Goiás – 4 inserções (100%
qualificadas)
Destaque: TV Anhanguera (JA1 e BDG), O Popular
(com chamada de capa), CBN (ao vivo).
3- Outras pautas urbanas de destaque: jardins
de chuva, trincheira da 90, Aniversário de
Goiânia, questões urbanas gerais.
4- Atuação profissional – 3 inserções (2
qualificadas)
Destaque: Jovem Pan e Interativa ao vivo no
estúdio.
5- Superintendência Iphan – 8 inserções (3
qualificadas)
Destaque: O Popular (com chamada de capa, duas
vezes), rádio RBC

RESULTADOS
Público alvo: sociedade

2019 teve mais inserções qualificadas: 64

Drenagem
Plano Diretor
Questões urbanas
Diversos
Eventos CAU
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
2019

2018

Inserção qualificada:
Participação do CAU/GO nos principais
programas ou veículos: TV Anhanguera, TV
Record, SBT, O Popular (matéria com chamada
de capa, reportagem com entrevista, artigo ou
coluna social com foto), rádios CBN, Interativa,
Jovem Pan e Band News (telefone ou estúdio),
Opção (destaque home ou Play), Aproveite a
Cidade (destaque home), Live Popular, Mais
Goiás, Zelo (entrevista ou artigo).

RESULTADOS
Público-alvo: sociedade

Público-alvo: arquitetos

Rádio Executiva (92,7 FM)
14 mil ouvintes por minuto

Impulsionamentos Instagram e
Facebook
16 mil a 42 mil pessoas por post

Whatsapp – Comunicados
800 profissionais por mensagem
Perspectiva
700 a 1.200 profissionais por boletim

RESULTADOS
Produção de material gráfico:
9 mil
impressos
destacando-se
2.500 Folders
1.000 Códigos de Ética
1.500 Cartilhas Athis
1.000 Kits para formandos:
sacola, caneta, bloco
500 Folders e certificados
Seminário Legislativo

RESULTADOS
Principais Pautas:
1- Plano Diretor - 27 inserções (48%
qualificadas)
Fomos tomados como referência e saímos 2X
mais na imprensa com o tema, em relação a
2018. Destaque: O Popular (diversas inserções,
chamadas de capa), TV Record, CBN, Opção

2- BRT na Av. Goiás – 4 inserções (100%
qualificadas)
Destaque: TV Anhanguera (JA1 e BDG), O
Popular (com chamada de capa), CBN (ao
vivo).
3- Outras pautas urbanas de destaque:
jardins de chuva, trincheira da 90,
Aniversário de Goiânia, questões urbanas
gerais.
4- Atuação profissional do arquiteto
Jovem Pan e Interativa ao vivo no estúdio.

5- Superintendência Iphan – 8 inserções (3
qualificadas)
Destaque: O Popular (com chamada de capa e
mais de uma vez), rádio RBC

57%

Drenagem
48%

Plano Diretor
41%

Questões urbanas

43%
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15%

Eventos CAU
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Inserções foram mais qualificadas em 2019

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Seguindo na trilha da consolidação do trabalho
do CAU/GO, mediante o olhar do profissional de
Arquitetura e Urbanismo como também de toda a
sociedade, a Comunicação do Conselho visa
para 2020:
- Obter espaço qualificado para inserção de suas
pautas;

- Estreitar relação com os/as arquitetos/as, com
maior divulgação de posicionamentos relativos a
pautas de interesse público, no que tange a
defesa da profissão;

podem provocar; como também a carência de
respostas e resultados concretos mediante
posicionamentos do Conselho.
Fortalecer o papel do profissional na sociedade e
divulgar os benefícios do trabalho qualificado do
arquiteto e urbanista na criação de edifícios,
espaços e planos ainda é o maior desafio do
CAU/GO.

- Estreitar relação com os/as arquitetos/as com
campanhas informativas sobre a Área Técnica e
a Fiscalização;
- Manter ativos canais importantes como o
boletim Perspectiva e os comunicados via
WhatsApp;

Um dos grandes desafios é contornar o ambiente
menos amistoso que por vezes as eleições

Campanha de valorização profissional nas redes sociais.
Combate a reserva técnica com o apoio do Ministério
Público do Estado de Goiás.

4.8 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Em 2019, o CAU/GO publicou o Edital de Chamada
Pública nº 02/2019 – Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social (ATHIS), em que foi
contemplada a Fundação de Apoio à Pesquisa –
FUNAPE, com o valor de R$ 40.000,00.
A terceira edição do edital beneficiou os moradores do
bairro Tempo Novo em Goiás – GO, proporcionando
experiências de cooperação aos moradores.
Patrocinado pelo Conselho, a parceria entre a
Universidade Federal de Goiás (UFG) Regional de
Goiás e Fundação de Apoio a Pesquisa da UFG
(Funape), foi construído um ponto de ônibus para a
comunidade, com a realização do Laboratório de
Projetos (Labproj) e o Laboratório de Tecnologias
(Labtecs) do curso de Arquitetura e Urbanismo e o
apoio do Instituto Federal de Goiás (IFG) Campus
Cidade de Goiás.
O projeto consiste no assessoramento técnico de cerca
de 300 famílias que se beneficiam direta ou
indiretamente, incluindo a capacitação de mão de obra
e a promoção de reflexões sobre problemas
habitacionais.
,

,

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para o cumprimento do plano de ação, a aplicação do restante dos recursos foi tema de ação da CEPEF,
que definiu a realização de parceria com a Agência Goiana de Habitação (AGEHAB) para realização de
um Concurso Público Nacional para Projetos de Habitação de Interesse Social.
A proposta consiste em identificar um local onde a AGEHAB pretende implementar um programa
habitacional e realizar o concurso para elaboração de um projeto qualificado. O projeto vencedor será
doado a instituição para implementação posterior.
77% do previsto
Não foi possível realizar o concurso em 2019 porque a parceria só foi firmada com a AGEHAB no final do
ano, após o período de aproximação e de estabelecimento dos papéis e responsabilidades de cada parte.
O lançamento do concurso foi realizado no dia 12 de dezembro.
Com também foi firmada uma parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de
Goiânia - SEPLANH, caso o edital de chamada pública não obtenha o número de projetos suficientes para
aplicação dos recursos previsto para Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social em 2020,
novo concurso poderá ser realizado com o mesmo tema.
da Receita Líquida

INDICADORES

R$ 61.460
,

77% do previsto

INVESTIMENTO REALIZADO

1,8%
da Receita Líquida
LIMITE ALCANÇADO

4,1
RRT por população
(1.000 habitantes)

2,9%
RRT Mínima

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Apesar da entrega das propostas estar prevista
para fevereiro de 2020, foi realizado junto às
comemorações do dia do arquiteto e urbanista, o
evento de lançamento do concurso.
Na ocasião, o administrador de empresas
Fernando Assad, fundador do programa Vivenda,
ministrou palestra sobre o tema e foram
distribuídas as cartilhas produzidas pelo CAU/GO
para mais de 200 participantes. Entre os
presentes estavam autoridades, profissionais e
estudantes de arquitetura

Palestra de lançamento do concurso, IPOG.

4.9 POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL
A Comissão de Política Urbana e
Ambiental
(CPUA)
realizou
diversas ações em 2019 referentes
a discussões e emissão de
posicionamento frente as questões
que afetam o meio ambiente e as
cidades de Goiás, tais como:
- Acompanhamento da discussão
sobre a revisão do Plano Diretor de
Goiânia, que foi tema de estudos
técnicos, e resultou na emissão de
relatório qualificado enviado a
Secretaria
Municipal
de
Planejamento de Goiânia e Câmara
Municipal, contendo críticas e
contribuições sobre o documento.
- Seminário Legislativo 2019,
realizado em parceria com a
Câmara Municipal de Goiânia no
dia 8 de maio, com o tema
“Território,
meio
ambiente
e
mobilidade”.
Foram
discutidos
temas relacionados aos projetos de
lei em tramitação na Casa, além do
Plano Diretor elaborado pela
Prefeitura.

Com o evento, o Conselho
contribuiu tecnicamente para o
debate político a respeito da
legislação que trata da gestão
territorial na capital.
Link para o parecer técnico sobre o
PD Goiânia:
https://www.caugo.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/Parecer_
PlanoDiretor.pdf
- A Câmara Municipal também
solicitou parecer técnico sobre
projetos de lei que estavam em
apreciação pela casa, sendo
elaborados pela equipe da CPUA:
Parecer sobre o projeto de lei sobre
o rebaixamento de calçadas para
postos
de combustíveis (PL
044/2018) e Parecer sobre a
demolição de edifícios históricos
(PL 28/2019).

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Os desafios para atuação da Comissão de Política
Urbana são enormes. Dentre os mais importantes
estão: o esforço para disseminar a importância do
planejamento urbano para o desenvolvimento dos
municípios do estado e fortalecer a presença dos
profissionais arquitetos e urbanistas na gestão das
cidades.
A elaboração de cartilhas sobre planejamento
urbano para a distribuição nas escolas, visando
levar o tema para toda a sociedade goiana, é um
desafio a ser alcançado.
A elaboração de materiais informativos, seja por
meio de campanhas digitais e vídeos, seja por
meio de folders, também é um caminho para
atuação da Comissão na mudança de paradigma
sobre a importância dos projetos de qualidade para
a construção de espaços e cidades sustentáveis.
Considerando que 2020 será um ano de eleições
municipais, também será imprescindível a atuação
da Comissão na elaboração de documentos
informativos para os candidatos

O acompanhamento de denúncias quanto ao
descumprimento das normas urbanas em vigor é
desafio permanente do Conselho e alvo da parceria
estabelecida com o Ministério Público do Estado de
Goiás. Este trabalho precisa ser continuado e
ampliado para os municípios mais afastados, onde
a situação quanto à existência de legislação
urbana é bastante frágil.
A participação dos arquitetos e urbanistas nas
câmaras técnicas dos municípios é outro objetivo
que exige esforço. Apesar de já termos
representação através de profissionais voluntários
em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Rio Verde, Jataí e Caldas Novas, ainda
faltam muitos municípios carentes da participação
dos profissionais nos conselhos de política urbana,
habitação e meio ambiente da maioria das cidades.

5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS
E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO

5.1 GESTÃO DE PESSOAS
Os empregados efetivos e de livre provimento
e demissão do CAU/GO são regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (DecretoLei nº 5.452/43). Desta forma, para assegurar
a conformidade legal com a Legislação
Trabalhista e demais normas aplicáveis à
Gestão de Pessoas, o CAU/GO observa o
conjunto de regras e diretrizes estabelecidas
pelos órgãos competentes, verifica as
jurisprudências e as normativas ligadas a área.
Além disso, a empresa de consultoria contábil
contratada realiza os procedimentos da área
de acordo com a legislação vigente, orientando
a área de departamento pessoal nos assuntos
pertinentes.

Estagiário
s

Atualmente as normas do Conselho que tratam
de assuntos ligados à área de Gestão de
Pessoas são regidas pelo Regulamento
Disciplinar instituído pela Deliberação Plenária
36 26/2015
nº
(https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1
16, por Acordo Coletivo, Deliberações
Plenárias e Portarias. Regularmente essas

normas são revistas e aprimoradas pela
gestão.
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O gasto com pessoal ativo
19 em 2019
representou um percentual de 47,3% da
receita anual realizada, respeitando o limite de
gastos imposto pelo CAU/BR de 55%. O
percentual foi menor em comparação ao ano
de 2018, cujo gasto foi de 52,9%, devido ao
aumento de 21% das receitas em relação ao
ano anterior. O CAU/GO não possui gastos
com inativos e pensionistas.
96% do previsto

R$ 2.014.847,00
Investimento realizado
(96% do previsto)

47,3%
da receita
gasto com
pessoal

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

07 empregados
de livre
provimento e
demissão (DAS)

09 empregados
efetivos

8 empregados
de 31 a 40 anos

6 empregados
de 41 a 50 anos

09 homens

12 mulheres

05 empregados
com até 30
anos

21
empregados
ativos

Conforme,
Deliberação
Plenária
nº
137/2019
(https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=116) , o quadro
funcional do CAU/GO é composto por 14 empregados de livre
provimento e demissão, e 27 empregados efetivos, divididos em
12 áreas de lotação.
Além dos empregados ativos, o Conselho conta com 3
estagiários de nível superior, sendo um em arquitetura e
urbanismo, um em jornalismo e outro em contabilidade.

1 empregado
de 51 a 60 anos

Apesar de 8 empregos serem de nível médio, no quadro de
pessoal atual do Conselho somente 2 empregados não
possuem ensino superior, sendo que 12 possuem ensino
superior em diversas áreas e 9 possuem pós-graduação. O
Conselho busca sempre o aprimoramento e a capacitação
de seus empregados, incentivando a realização de cursos,
seminários e especialização.

GESTÃO DE PESSOAS
O quadro de pessoal do Conselho não variou ao
longo dos anos, mantendo uma média de 20
empregados. Apesar de ser um quadro numeroso,
a gestão sente a necessidade da contratação de
novos empregados para a área-fim do Conselho,
estando nos planos futuros a contratação de um
analista técnico e de mais analistas fiscais. Do
total de empregados atuais, 05 são atuantes nas
atividades de fiscalização.
O desempenho dos empregados públicos passou
a ser auferido no ano de 2019, com a aprovação
da
Portaria
CAU/GO
nº
06/2019
(https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1067),
tendo seu resultado final em junho de 2020. Até o
momento não está previsto o pagamento de
gratificação por desempenho, apenas a concessão
de uma folga de trabalho para os avaliados que
obtiveram nota de desempenho acima de 80%.

Estagiário
s

Até o presente momento, não há normativo
quanto a progressão funcional para os
empregados do CAU/GO. Em 2019, foi36
contratada
empresa de consultoria para a elaboração e
implantação do Plano de Empregos, Carreiras e
Salários (PECS) e, consequentemente, a
progressão funcional. Atualmente, a aprovação do

PECS está em discussão na Comissão de
Administração e Finanças.

21 é
Um dos desafios que a gestão poderá enfrentar
19
a falta de cadastro de reserva vigente para os
empregos efetivos. Caso um efetivo peça
exoneração, no momento, não temos como
substitui-lo. Contudo, está sendo finalizada a
contratação de uma empresa para prestação de
serviços
especializados
de
planejamento,
organização e realização de Concurso Público
para que tenhamos cadastro reserva para todos
os empregos efetivos.

CAPACITAÇÃO
Em 2019, os colaboradores e conselheiros do
CAU/GO participaram de diversos treinamentos de
temas relacionados às suas áreas de atuação,
totalizando 506 horas, sendo 32% maior que o
previsto de 384 horas. Foram capacitados 08
colaboradores e 10 conselheiros.
A maior parte dos treinamentos foi realizada em
encontros, seminários e workshops organizados
pelo CAU/BR, que ocorreram em diversas cidades
do país, sendo a maioria em Brasília/DF.
Dentre os assuntos tratados, destacam-se:
- Oficina de Fiscalização;

- Workshop de Ouvidores dos CAUs;
- Seminário Nacional de Assistência Técnica de
Habitações de Interesse Social;
- Encontro
Nacional
das
Comissões
Organização e Administração dos CAUs.

R$ 83.698
133% do previsto

- Seminário de Boas Práticas dos CAUs;
- Seminário das Comissões de Ética e Disciplina;

INVESTIMENTO REALIZADO

- Encontro Nacional das CPUAs (Comissões de
Planejamento Urbano e Ambiental);

- Encontro das
Profissional;

Comissões

Assessorias

36

de

de

Exercício

Estagiário
s

- Encontro Nacional das
Comunicação dos CAUs;

- Seminário Legislativo e Encontro Nacional de
Advogados dos CAUs;

- Encontro de Contadores e Gestores Financeiros
dos CAUs;

19

21

4,2%
da Folha de Pagamento
LIMITE ALCANÇADO

de

5.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Em 2019, tanto as receitas quanto as despesas
foram menores do que o orçado, resultado de
ações adotadas para reduzir as despesas, visto
que foi prevista receita menor devido à crise do
setor de construção civil, consequência da
cenário econômico e financeiro do país.
As receitas correntes totalizaram R$ 3.805.385,
sendo 0,5% menores que o orçado para o ano,
resultado de menores recebimentos de anuidades
de profissionais e empresas. Estava previsto o
investimento de receitas de capital (superávits de
anos anteriores) no valor de R$ 150mil, sendo
realizado R$ 81.478, sendo 46% abaixo do
orçado, o que se deve à reprogramação para
2020 de aquisição de mobiliários para a sala da
presidência e de novas persianas para a sede do
Conselho.
As despesas correntes empenhadas foram de R$
3.185.675, sendo 16% abaixo do orçado, o que se
deve às ações adotadas desde o início do ano
para reduzir as despesas, frente à possibilidade
de menores receitas. O resultado foi um superávit
primário de R$ 619.710. Somando as despesas
correntes com as de capital, totaliza R$
3.267.153, sendo 18% abaixo do orçado. Ao final,
houve superávit orçamentário de R$ 538.232

3.900.000

45.183
3.300.000
3.805.386
3.221.970

2.700.000

2.100.000
receitas

✓Receitas Correntes:
✓Despesas Correntes:
Superávit Primário:

despesas + restos a
pagar

+ R$ 3.805.385
- R$ 3.185.675
R$ 619.710

✓Despesas de Capital:
- R$ 81.478
✓Superávit Orçamentário: R$ 538.232
✓Saldo Bancário 31/12/2019 = + R$ 1.189.699

RESULTADOS
Ao final do exercício, foi realizado o ajuste
de perdas de devores duvidosos sobre as
anuidades de exercícios anteriores (2012 a
2018), sendo reduzidos 77% de anuidades
pessoa física e 94% de anuidades pessoa
jurídica. Esses índices foram calculados
conforme a média de recebimento de
anuidades atrasadas nos três últimos
exercícios (2016 a 2018), visto que foram
anos de crise econômica, bem parecidos
com 2019.

O valor da depreciação dos móveis foi de
R$ 48.276 e do imóvel em R$ 79.323. Ao
final, houve superávit patrimonial de R$
734.863 e superávit financeiro de R$
820.929.

✓Variação Patrimonial Aumentativa: + R$ 4.244.323
✓Variação Patrimonial Diminutiva:

- R$ 3.509.460

Superávit Patrimonial:

R$ 734.863

✓Saldo Disponível:

+ R$ 1.189.699

✓Passivo Circulante:

- R$ 323.587

✓Restos a Pagar Não Processados:

- R$ 45.183

Superávit Financeiro:

R$ 820.929

Comparativo de Resultados Financeiros 2019 x 2018

Superávit Patrimonial

2019
2018

Superávit Financeiro
Superávit Orçamentário
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RESULTADOS – RECEITAS CORRENTES
Receita

Previsto

Realizado

Diferença

%

Anuidade PF

1.108.317

940.731

-167.586

-15,1%

Anuidade PF
Anteriores

140.000

259.879

119.879

85,6%

Anuidade PJ

176.537

129.507

-47.030

-26,6%

Anuidade PJ
Anteriores

25.000

29.442

4.442

17,8%

2.162.709

2.188.417

25.708

1,2%

Taxas e Multas

120.665

150.561

29.896

24,8%

Aplicação CDB

50.000

57.316

7.316

14,6%

Outras
Receitas

40.000

49.534

9.534

23,8%

3.823.228

3.805.385

-17.842

-0,5%

RRT

TOTAL

Aplicação
Financeira
2%

Taxas e Multas
4%

Anuidade PF
2019
25%

Anuidade PF
Anteriores
7%
Anuidade PJ
2019
3%

RRT
57%

R$ 500.000
437.301
408.208

R$ 400.000
380.007

325.171
R$ 300.000

2015

336.646

317.721

284.320 282.368 277.393

2016

284.483
224.358

R$ 200.000

247.742

2017
2018
2019

R$ 100.000
R$ 0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

RESULTADOS – DESPESAS CORRENTES
Encargos +
Taxas
4%

CSC +
Fundo de
Apoio
9%

Despesa

Previsto

Realizado

Diferença

%

Pessoal

2.091.955

2.014.847

-77.108

-4%

Diárias +
Passagens

158.500

143.770

-14.730

-9%

Material de
Consumo

62.300

18.044

-44.256

-71%

Prestação de
Serviço

1.074.179

602.539

-471.640

-44%

Encargos + Taxas

136.000

118.152

-17.848

-13%

CSC + Fundo de
Apoio

300.294

287.723

-12.571

-4%

TOTAL

3.823.228

3.185.075

-638.153

-17%

Prestação
de Serviço
19%
Pessoal
63%
Diárias +
Passagens
4%

R$ 500.000
395.326

R$ 400.000
334.820

256.855

R$ 300.000
200.471

249.668

229.819

R$ 200.000

2015

291.901
268.537

243.310

282.471

2016
2017

255.433

2018

213.358

2019
R$ 100.000
R$ 0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Desde 2016, o CAU/GO atua com receitas abaixo
do previsto, devido ao panorama econômico do
país. A demanda de trabalho do arquiteto e
urbanista (e de outros profissionais da construção
civil), sofreu queda considerável, o que fez com que
aumentassem os índices de inadimplência de
anuidades, e caíssem as receitas com Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs).
Visando o aumento da arrecadação, o CAU/GO
adotou ações em várias áreas, através do aumento
das
fiscalizações,
maiores
cobranças
de
inadimplentes, campanhas orientativas quanto ao
papel do arquiteto e urbanista e sua importância no
mercado, dentre outras. O resultado foi positivo e,
pela primeira vez desde 2015, conseguimos
arrecadar 99,5% do orçado.
O ano de 2020 até que começou bem, com receitas
com RRTs maiores que a média histórica dos
últimos anos. Contudo, com a pandemia do
coronavírus, espera-se queda considerável na
arrecadação. Nessa hora, ficamos tranquilos por
termos R$ 1,6 milhões de saldo em aplicação
financeira, o que dá para pagarmos todas as nossas
obrigações por 7 meses sem nenhum aporte
adicional.
Além disso,

manteremos

nossas ações

para

redução de despesas, adotadas desde 2016, como
a redução da carga horária das equipes, menos
viagens de conselheiros e colaboradores, menor
impressão de materiais gráficos (e em contrapartida
maiores postagens online), menores gastos com
despesas de capital, priorizando os casos urgentes,
dentre outras. Trabalharemos com redução de 20%
das despesas, de forma a procurarmos não utilizar
o saldo dos superávits anteriores.
Continuaremos com as cobranças dos profissionais
inadimplentes e as campanhas de conscientização
dos arquitetos sobre o papel do Conselho na defesa
e fortalecimento da profissão, além de outras ações
que poderão incentivar a contribuição financeira dos
profissionais e empresas ao Conselho.

5.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A área de administração e recursos humanos é o setor
responsável pelas aquisições e gestão dos contratos do
CAU/GO, sendo assessorada por 02 (dois) assessores
jurídicos que dão respaldo legal para as contratações.
Além disso, as contratações tem o suporte dos
empregados que compõem a comissão permanente de
licitação.
Durante
os
processos
de
aquisições/contratações de serviços é considerado o
disposto nos normativos legais vigente, principalmente
com base nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, Decretos nº
3.555/2000 e nº 8.538/2015 e Lei Complementar nº
123/2006 .
As contratações mais relevantes do CAU/GO estão
ligadas as três principais metas previstas no Plano de
Ação, são elas: a) organização e manutenção da sede;
b) estruturação e adequação da sede e c) gestão de
recursos humanos. Justificam-se as contratações pela
necessidade de prover infraestrutura física para o
funcionamento das atividades institucionais e para a
manutenção dos serviços essenciais para o
funcionamento dos serviços prestados pelo Conselho.
Pregão Presencial
• Quantidade: 10
• Valor: R$ 672.788

Compra Direta
• Quantidade: 31
• Valor: R$ 141.308

Os serviços de limpeza e conservação da sede,
consultoria contábil e manutenção dos equipamentos de
TI são terceirizados.
O CAU/GO possui programa de estágio para
contratação de estagiários de nível superior e médio
para dar suporte as diversas áreas do Conselho,
principalmente para as áreas técnica e administrativa. A
intermediação do estágio é feita por uma empresa
especializada na prestação de serviço de agente de
integração.
Os principais desafios enfrentados pela área de
licitações e contratos são: o baixo quantitativo de
empresas interessadas em participar das licitações
devido a baixa escala de compras e serviços e o baixo
valor dos contratos, além da dificuldade na etapa de
pesquisa de preço no mercado. Para ações futuras o
Conselho estuda a adesão ao sistema do Pregão
Eletrônico e está buscando novas alternativas para a
pesquisa de preço visando a economia nas
contratações.

Inexigibilidade
• Quantidade: 8
• Valor: R$ 13.148

Contratações
mais
relevantes:
PECS , vale
alimentação
e mobiliários

5.4 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Atualmente o CAU/GO não possui
normas e/ou diretrizes estabelecidas para
a gestão da tecnologia da informação,
nem possui empregado contratado para
tal fim. Um dos principais motivos é por
existir
um
centro
de
serviços
compartilhados
disponibilizado
pelo
Conselho Federal – CAU/BR para todos
os CAU/UFs, sendo pago um valor mensal
por cada um.
Contudo, o CAU/GO possui contrato
com empresa especializada para a
prestação de serviço de manutenção dos
computadores
e
do
servidor
de
propriedade do Conselho para a
manutenção
e
seguridade
das
informações geradas, evitando assim
riscos e perdas desnecessárias, sendo
feito backup diário de todos os dados.
O centro de serviços compartilhados
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.
Manutenção dos
computadores e
servidor.
Aquisição de
softwares.
Aquisição de novas
máquinas.

Centro de Serviço
CompartilhadoCSC CAU/BR

Recursos
aplicados em TI
em 2019:
R$
267.614

O centro de serviços compartilhados
disponibiliza os 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.
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.
Para os próximos anos o CAU/GO irá
investir na atualização das máquinas
existentes e na contratação de back up
em nuvem para resguardar os dados
gerados
diariamente.
Além
de
implementar um programa de segurança
de dados. O fato de não possuir em seu
quadro de pessoal empregado capacitado
para realizar a gestão da tecnologia da
informação, gera um desafio para a
elaboração e manutenção do programa.

5.5 GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA
A gestão patrimonial do Conselho é realizada
conforme a Lei 4.320/1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços, a Lei Complementar
101/2000, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal. Além disso, segue ainda a Resolução nº 174
CAU/BR, que dispõe sobre os procedimentos
orçamentários, contábeis e de prestação de contas.

Entre os resultados decorrentes dos investimentos
realizados, destacam-se: a continuação da adaptação
e estruturação da sede do CAU/GO ao projeto
arquitetônico vencedor do Concurso Público 01/2015,
garantindo um bom funcionamento da sede para
receber os profissionais, além de prover uma estrutura
física, material e de serviço, de forma a oferecer
condições adequadas de trabalho e comodidade aos
funcionários, conselheiros e profissionais.

O CAU/GO utiliza o Sistema de Patrimônio (SISPAT)
para controlar os seus bens patrimoniais. O sistema
possui funcionalidades para inventariar os bens,
realizar depreciações e contabilizar toda a
movimentação,
além
de
emitir termos
de
responsabilidade aos usuários.

Para o próximo exercício estão previstas aquisições
de mobiliários para a sala da presidência, além da
modernização dos equipamentos de informática.

Os investimentos realizados estão relacionados com
o objetivo estratégico do Conselho de “Ter sistemas
de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão
e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a
sociedade” previsto no Plano de Ação. Estava previsto
o investimento de R$ 150mil, o que não aconteceu
devido à aquisição de persianas não ter sido
finalizada em 2019 e a economia realizada durante as
contratações.

Investimento de
capital
em 2019:
R$ 80.747,85
(aquisição de mobiliário,
equipamentos e
softwares para
computadores)

5.6 GESTÃO DE CUSTOS
A gestão dos custos do Conselho é realizada
conforme a Lei Complementar nº 101/2000, que
determina que "A Administração Pública manterá
sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento
da
gestão
orçamentária,
financeira e patrimonial". Além disso, segue ainda a
Resolução nº 101 CAU/BR, que dispõe sobre os
procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas.
A gestão financeira é realizada através do trabalho
conjunto da Gerência de Planejamento e Finanças,
da empresa de contabilidade contratada e da
Comissão de Administração e Finanças (CAF), que
se reúne mensalmente para analisar e deliberar
sobre os relatórios contábeis e gerenciais. As
demonstrações
contábeis
aprovadas
são
encaminhadas para deliberação mensal no Plenário
do CAU/GO e trimestralmente para análise pelo
CAU/BR, que orienta e emite relatório de aprovação.

Estagiário
s

A programação orçamentária é dividida em unidades
organizacionais, e cada uma é subdividida em
centros de custo, com atividades36e projetos
necessários para a realização das ações previstas. A
Gerência de Planejamento e Finanças acompanha
diariamente a execução das despesas e emite
boletins financeiros e relatórios de conciliação

bancária, que são encaminhados para a empresa
de contabilidade, juntamente com os documentos e
informações necessárias para os lançamentos
contábeis, que são feitos via software SISCONT da
empresa IMPLANTA. Após o fechamento do mês, a
contabilidade emite os relatórios contábeis, que são
analisados pela gerência, que emite gráficos e
planilhas para encaminhamento à CAF juntamente
com análises gerenciais da execução, comparando
com a previsão orçamentária e com o realizado nos
últimos 3 anos. Nessas reuniões, são definidas
diretrizes para redução das despesas, quando
necessário, bem como priorização dos gastos
baseada em cada projeto e os resultados previstos.
Em 2019 as despesas foram 16% menores que as
previstas, sendo que a maior parte das ações
planejadas foi realizada, contudo a um custo menor
do que o orçado, devido às parcerias firmadas com
várias instituições, além de redução em viagens e
diárias de colaboradores e impressão de materiais
gráficos. Essas atitudes foram tomadas conforme
definições da CAF, que desde o início de 2019
determinou uma redução de 7% nas despesas em
relação ao orçado, agindo preventivamente à
possibilidade de redução nas receitas correntes,
frente ao histórico dos último anos.

5.6 GESTÃO DE CUSTOS
Apresentamos abaixo o comparativo de despesas nas principais áreas do CAU/GO. Todas as despesas foram
menores que o previsto, mas as ações planejadas foram realizadas com custos menores. O resultado do ano foi
superávit orçamentário de R$ 538.564. No momento em que estamos elaborando esse relatório, temos R$
1.6milhões guardados no banco em conta investimento. Provavelmente parte desse valor será utilizada para
compensar as futuras receitas reduzidas com a pandemia do coronavírus.
Comparativo de Despesas 2019 x 2018
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5.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O CAU/GO busca nas contratações e
aquisições a utilização de materiais
sustentáveis, como o uso de papel
reciclado nos materiais gráficos e a
compra de uma menor quantidade de
materiais plásticos.

No ano de 2019, algumas medidas foram
mantidas para redução do consumo de
recursos como: redução da utilização de
papel impresso com impressão em frente
e verso, redução do uso de copos
descartáveis, reciclagem de caixas e
papéis e uso de lâmpadas LED.

Estagiário
s

Um dos maiores desafios enfrentados
pelo CAU/GO é a produção de
documentos impressos. Em algumas
áreas a produção ainda é extensa e
burocrática.
36
Para o próximo ano, a gestão irá instituir
um grupo de trabalho para análise dos

documentos arquivados para formalizar
sua destinação e para a proposição de
ações para a redução da impressão dos
documentos, com o uso de assinaturas
eletrônicas devidamente certificadas.

6. INFORMAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS

6.1 GESTÃO CONTÁBIL
Considerações

Auditoria Interna do CAU/BR

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e
pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema
informatizado de contabilidade integrado a diversos
sistemas de controle administrativo possibilitando,
assim, um acompanhamento da gestão contábil do
conjunto em tempo real, tanto pelas áreas técnicas
do CAU/BR como por sua assessoria contábil
terceirizada que presta consultoria e emite
relatórios contábeis a todos os entes do CAU.

A Contadoria do CAU/GO conta ainda com a Auditoria
(interna) do CAU/BR a qual incumbe “manifestar-se
acerca das informações contábeis mensais por meio
de relatórios”, segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da
referida Resolução CAU/BR nº 174/2018.

Norma interna
Além da Lei n° 4320/1964, das Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP) e do manual correspondente (MCASP)
seguidas integralmente pela Contadoria do
CAU/GO, a Resolução CAU/BR nº 174/2018 dispõe
sobre procedimentos orçamentários, contábeis e
de prestação de contas a serem adotados pelo
CAU/BR
e
pelos
CAU/UF
(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/). Tal norma
propicia ao CAU/BR, dentre outros, de exercer
acompanhamento por meio de orientações e
proposições de melhorias das informações
contábeis.

Declaração do Contador do CAU/GO
Declaro que as informações constantes das
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,
Balanço
Orçamentário,
Balanço
Financeiro,
Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração
das Variações Patrimoniais, regidos pela Lei nº
4.320/1964,
pelas
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e
pelo respectivo manual (MCASP), referentes ao
exercício de 2019, refletem nos seus aspectos mais
relevantes a situação orçamentária, financeira e
patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Goiás – CAU/GO.
Goiânia/GO, 20 de Março de 2020.
Weder Cardoso Gomes
Contador CRC/GO 14168

6.2 BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em R$

Valores em R$
Ativo

2017

2018

2019

1.223.593

1.691.784

2.431.038

Passivo Circulante

803.152

688.277

1.189.699

Obrigações trabalhistas

Anuidades a receber

1.688.833

2.248.831

2.806.009

(-) Provisões para perdas

(1.460.840)

(1.352.389)

(1.670.337)

192.449

107.060

105.667

Ativo Não Circulante

2.133.919

2.399.074

2.406.880

Créditos a longo prazo

775

954

804

2.126.564

2.388.306

2.391.740

6.580

9.814

14.335

3.357.512

4.090.858

4.837.918

Ativo Circulante
Disponibilidade de bancos

Outros créditos

Bens patrimoniais
Intangível
Total

Passivo + Patrimônio Líquido

2017

2018

2019

220.369

311.390

323.587

--

--

--

Fornecedores

43.479

69.744

52.552

Provisões de férias/13º Sal.

139.923

210.965

228.265

Outras obrigações

36.966

30.680

42.770

Passivo Não Circulante

0,00

0,00

0,00

Obrigações a longo prazo

--

--

--

Patrimônio Líquido

3.137.143

3.779.469

4.514.331

Resultados acumulados

3.137.143

3.779.469

4.514.331

3.357.512

4.090.858

4.837.918

Total

3.000.000
2.000.000

2017
2018

1.000.000

2019
0
Disponibilidade

Anuidades

Bens

Obrigações

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=155

6.3 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Valores em R$

Valores em R$
Variações Patrimoniais
Aumentativas - VPA

2017

2018

2019

Pessoal e encargos

1.801.233

1.962.074

2.014.158

2.213.171

Material de consumo

23.340

19.123

23.315

131.608

175.660

Serviços de terceiros

666.203

728.378

855.637

32.030

168.051

-62.578

Depreciação de bens

125.558

119.037

128.723

3.530.249

3.845.996

4.244.323

Transferências concedidas

356.632

350.458

287.723

Provisões para perdas

543.790

24.683

199.904

Total

3.516.757

3.203.753

3.509.460

Superávit do exercício

13.492

642.243

734.863

2017

2018

2019

Contribuições (anuidades)

1.530.504

1.663.737

1.918.069

Serviços (taxas RRT)

1.799.016

1.882.601

Juros e encargos de mora

168.700

Outras VPA
Total

Variações Patrimoniais
Diminutivas - VPD

3.000.000
2.250.000
2017
1.500.000

2018

750.000

2019

0
Contribuições

Serviços

Pessoal

Terceiros

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1748

6.4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Valores em R$
Receitas Orçamentárias

2017

2018

2019

Despesas correntes

2.886.372

2.964.564

3.185.675

1.359.558

Pessoal e encargos

1.829.440

1.895.333

2.056.562

1.876.309

2.207.333

Material de consumo

25.613

15.995

18.644

168.731

131.608

175.660

Serviços de terceiros

589.216

589.216

704.594

37.215

41.208

62.844

Encargos diversos

85.470

113.563

118.152

--

--

--

Transferências correntes

356.632

350.458

287.723

3.025.656

3.152.864

3.805.385

Despesas de capital

489.405

86.907

81.478

Total

3.375.777

3.051.471

3.267.153

Superávit do exercício

- 350.121

101.392

538.564

2017

2018

2019

Receitas correntes

3.025.656

3.152.864

3.805.385

Contribuições (anuidades)

1.018.386

1.103.739

Serviços (taxas RRT)

1.801.324

Receitas financeiras
Outras receitas correntes
Receitas de capital
Total

Valores em R$
Despesas Orçamentárias

2.500.000
2.000.000
1.500.000

2017

1.000.000

2018
2019

500.000
0
Anuidades

RRTs

Pessoal

Terceiros

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1742

6.5 BALANÇO FINANCEIRO
Valores em R$
Ingressos

Valores em R$

2017

2018

2019

Receita orçamentária

3.025.656

3.152.864

3.805.385

Recebimentos
extraorçamentários

2.619.369

3.120.882

3.403.966

881.667

803.152

688.277

6.526.691

7.076.897

7.897.628

Saldo em espécie do
exercício anterior
Total

Dispêndios

2017

2018

2019

Despesa orçamentária

3.375.777

3.051.471

3.267.153

Pagamentos extraorçamentários

2.347.763

3.337.149

3.440.776

803.152

688.277

1.189.699

6.526.691

7.076.897

7.897.628

Saldo em espécie para o
exercício seguinte
Total

4.000.000
3.000.000
2017
2.000.000

2018
2019

1.000.000
0
Receitas

Despesas

Saldo Final

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1746

6.6 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores em R$
Ingressos

2017

2018

2019

Valores em R$
Ingressos

2017

2018

2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Ingressos

--

--

--

--

--

--

Receita corrente

3.025.656

3.152.864

3.805.385

Desembolsos

Outros ingressos

2.203.539

2.976.256

3.306.230

GERAÇÃO LIQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

(78.515)

(114.875)

501.422

Despesa corrente

2.832.591

2.876.058

3.088.670

881.667

803.152

688.277

Outros desembolsos

2.347.763

3.337.149

3.440.776

CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA INICIAL

48.841

(84.087)

582.170

CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA FINAL

803.152

688.277

1.189.699

Desembolsos

Fluxo de Caixa Líquido
das Operações

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Desembolsos

--

--

--

127.356

30.788

80.748

Demonstração contábil completa disponível em: https://transparencia.caugo.gov.br/?page_id=1744

6.7 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
A Assessoria Contábil declara a conformidade contábil das
Demonstração Contábeis do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás, referente ao período de janeiro a
dezembro de 2019, no que tange ao reconhecimento,
mensuração e evidenciação dos atos e fatos relativos à
gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
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.
As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº
4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade
aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta
STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª
edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao
setor
público
conforme
NBC
TSP
ESTRUTURA
CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.
As Demonstrações Contábeis do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Goiás são compostas por:
- Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e
Patrimônio Líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente
a situação patrimonial da entidade pública;
- Balanço Orçamentário. Evidencia as receitas e as despesas
orçamentárias;

- 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;
- Demonstração das Variações Patrimoniais. Evidencia as
variações quantitativas, o resultado patrimonial e as
variações
qualitativas
decorrentes
da
execução
orçamentária;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa. Evidencia as
movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos
fluxos das operações, dos investimentos e dos
financiamentos.
Declaro que as informações constantes das Demonstrações
Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações
Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,
Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas diretrizes do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), relativas ao período de janeiro a dezembro de 2019,
refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação
orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás.
Goiânia/GO, 30 de Março de 2020.
Weder Cardoso Gomes
Contador CRC/GO 14168

Notas Explicativas disponíveis em:
https://transparencia.caugo.gov.br/wp-content/uploads/Notas-Explicativas-CAU-GO-2019.pdf

7. ANEXOS E APÊNDICES

7.1 POSICIONAMENTOS DE ÁREA, ASSESSORIA,
INSTÂNCIAS E AUDITORIA EXTERNA
PLANEJAMENTO

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do
CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano
de Ação executado pelo CAU/GO no exercício de 2019.

As contas do CAU/GO relativas ao exercício de 2019
foram auditadas pela empresa contratada pelo
CAU/BR, a BDO RCS Auditores Independentes,
responsável por expressar opinião sobre as
demonstrações
contábeis
daquele
conselho,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR
Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº 07/2020, de
25/01/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA
Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria
e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo
em vista que não constatamos nenhuma falha na
prestação de contas de 2019 do CAU/GO, informamos
que a mesma está em condições de ser aprovada pela
Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do
CAU BR”.
INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/GO
A Comissão de Administração e Finanças do CAU/GO
emitiu a Deliberação nº 210 de 20/02/2020 pela
aprovação da prestação de contas do estadual relativas
ao exercício de 2019, sem indicação de ponto de
ressalva ou recomendação, posicionamento seguido
pelo Plenário do CAU/GO, mediante a Deliberação
Plenária nº 165/2020 de 28/02/2020.

O Relatório do Auditor Independente integrante da
prestação de contas expressa opinião que as
Demonstrações
Contábeis
apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO, sem
ressalva.
PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA
DO CAU/BR
Em análise à formalização do processo de Prestação
de Contas do CAU/GO, aos aspectos de gestão
demonstrados, posicionamentos das assessorias e
instâncias deliberativas pertinentes, e ao relatório e
parecer da Auditoria Independente, formamos opinião
pela regularidade do referido processo.

