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2 - APRESENTAÇÃO 
 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na condição de Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, o CAU/SE elaborou seu
Relatório  de Gestão,  conforme estrutura geral  de conteúdos definidos  na DN/TCU nº
161/2017,  aplicável  aos Conselhos,  bem como,  em conformidade às considerações e
orientações disponíveis no sistema de apresentação o relatório de gestão ao TCU, o e-
Contas.

Principais realizações da gestão no exercício
O CAU/SE no cumprimento do Plano de ações 2017 aprovado pelo CAU BR, buscou a
realização das ações previstas para alcance dos objetivos estabelecidos. Assim podemos
destacar:

Objetivo: Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e
urbanistas e a sociedade:
 - Encontro com Egressos - recepção aos novos profissionais formandos do exercício 2017 ,
com ciclo de palestras e minicursos;
- Treinamento SICCAU - Realização treinamentos SICCAU para usuários externos, visando
otimização e uso adequado do sistema pelos profissionais.
-  Implementação  controle  de  atendimento  -  realização  de  1.536  atendimentos
.                                                                                                                                                   
                              

Objetivo:  Tornar  a  fiscalização  um  vetor  de  melhoria  do  exercício  da  Arquitetura  e
Urbanismo
-  Fiscalização in-loco de serviços em execução no estado (483 serviços fiscalizados)
- Interiorização do CAU

Objetivo: Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
- Manutenção do portal de transparência
- Divulgação das ações na mídia digital e mídia impressa

Objetivo: Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
- Disseminação de boas práticas em assistência técnica
- Realização de Oficinas
- Palestra sobre acessibilidade para cuidadores de idosos portadores de Hausaimer
- Realização do IV Seminário Estadual

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Dentre as principais dificuldades para a plena realização de seus objetivos destaca-se
ausência de fonte de informações precisas de obras e serviços em execução no
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estado;  redução  mercado  ,  Sergipe  é  o  menor  estado  da  federação,  possui  75
municipios e a concentração dos arquitetos e urbanista na capital  Aracaju torna
evidente o não acesso da população aos serviços de arquitetura. A interiorização do
CAU, poderá viabilizar a abertura do mercado de trabalho no estado;  ausencia de
investimento público na arquitetura patrimonial, sem conservação; dificuldade de
acesso a  informações da gestão pública  municipal  do estado;  reduzido quadro
técnico e recursos financeiros do Conselho; o reduzido quadro de Conselheiros ainda
deficitário devido a vacâncias, impactou na atuação das Comissões . 

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
O exercício 2017 foi marcado pelas limitações da instabilidade econômica ainda
vivenciada pelo país, que impactou na arrecadação por conta da restrição
do mercado de trabalho no estado, bem como pela atipicidade do período
eleitoral do Conselho, que implica na redução de ações institucionais.

1.

No entanto o CAU SE por conta da evolução do número de profissionais,
aumentou o quadro de conselheiros estaduais que tomarão posse em 2018,
passando o plenário a ser composto por nove titulares e seus respctivos
suplentes. Ainda que detendo um quadro reduzido de pessoal, o CAU
SE empenhando-se durante os anos, tem logrado êxito no atendimento de sua
atividade fim qual seja a fiscalização do exercício profissional de Arquitetura e
Urbanismo em Sergipe. Destaque-se que a fiscalização não possui carater
m e r a m e n t e  p u n i t i v o ,   m a i s  t a m b é m  e d u c a t i v o ,  b u s c a n d o  a
valorização profissional, o que se pode verificar porexemplo no aumento de
profissionais presentes com RRT emitida.

2.

  3.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU SE CNPJ 14.817.219/0001-92

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (71) 3255-1503

CÓDIGO CNAE 9412001

ENDEREÇO ELETRÔNICO financeiro@cause.gov.br

PÁGINA INTERNET www.cause.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Rua Dr José Calumby, 155, Centro Empl Fernanda Machado, Salas 1 e 2

CIDADE Aracaju UF SE

BAIRRO Suissa CEP 49050020

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
FINALIDADE: criado por lei sob a forma de autarquia, dotado de personalidade
jurídica de direito publico interno, sendo serviço público federal, O  CAU/SE  com
sede e foro na cidade de Aracaju e jurisdição (circunscrição territorial) em todo o
Estado de Sergipe, de acordo com artigo 2° do Regimento Interno tem por
finalidade cumprir a legislação que regulamenta o exercício da profissão de
Arquiteto e Urbanista e a fiscalização das atividades prestadas no campo da
Arquitetura e Urbanismo por pessoas físicas e jurídicas, possuindo autonomia
técnica, administrativa e financeira.

1.

COMPETÊNCIA GERAL: é o orgão que orienta, disciplina, fiscaliza, regulamenta, decide,
promove, informa e atende sobre exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista, conforme
as diretrizes formuladas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR,
zelando pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da categoria, bem como
pugnando pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e do Urbanismo no âmbito de
sua jurisdição.

Em conformidade com a Lei nº 12.378/2010,  de acordo com  o Regimento Geral  do CAU e
Art 3º do Regimento Interno do CAU/SE compete no âmbito de sua jurisdição:
I  -  zelar  pela dignidade,  independência,  prerrogativas e valorização cultural  e técnico-
científica do exercício da Arquitetura e Urbanismo;
II - posicionar-se quanto a matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso em
tramitação nos órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
III - cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei n° 12.378, de 2010, no Regimento Geral do
CAU,  nos demais  atos  normativos do CAU/BR e nos próprios  atos,  no âmbito  de sua
competência;
IV - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aprimorar a aplicação da Lei n° 12.378, de
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2010, do Regimento Geral do CAU e dos demais atos normativos do CAU/BR, e a promover
o cumprimento de suas finalidades;
V - promover o atendimento ao profissional arquiteto e urbanista e à sociedade;
VI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aprimorar o Código de Ética e Disciplina do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;
VII - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aprimorar atos normativos eleitorais;
VIII - elaborar, alterar e revogar provimentos e demais atos necessários à organização e ao
funcionamento do CAU/SE;
IX - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular do CAU/SE;
X - elaborar e alterar o Regimento Interno do CAU/SE, encaminhando-o ao CAU/BR para
homologação;
XI - deliberar sobre as matérias administrativas e financeiras de interesse do CAU/SE;
XII - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;
XIII  -  contratar  empresa de auditoria  independente,  além da auditoria  contratada pelo
CAU/BR, para auditar o CAU/SE, nos termos do Regimento Geral do CAU, sem prejuízo das
atribuições da auditoria interna;
XIV - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis e móveis de sua propriedade,
sendo esses últimos definidos em atos do CAU/SE;
XV - elaborar e cumprir modelo de gestão, de acordo com os atos normativos do CAU/BR;
XVI - cumprir e fazer cumprir o Planejamento Estratégico do CAU;
XVII - elaborar, cumprir e fazer cumprir os planos de ação e orçamento do CAU/SE, e suas
reformulações,  em observância  ao  Planejamento  Estratégico  do  CAU e  as  diretrizes
estabelecidas para a elaboração dos planejamentos táticos e operacionais, pelo CAU/BR,
encaminhando-os ao CAU/BR para homologação;
XVIII - elaborar relatórios de gestão da estratégia com metas, prioridades e resultados, na
forma do Planejamento Estratégico do CAU, e os planos de ação e orçamento do CAU/SE,
encaminhando-os ao CAU/BR para homologação;
XIX  -  elaborar  e  cumprir  os  planos  de  trabalho  do  CAU/SE,  e  suas  reformulações,
encaminhando-os ao CAU/BR para homologação;
XX - elaborar as prestações de contas do CAU/SE, encaminhando-as ao CAU/BR para
homologação;
XXI  -  firmar  convênios  com entidades  públicas  e  privadas,  observado  o  disposto  na
legislação própria;
XXII - firmar parcerias em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade
civil, observado o disposto na legislação própria;
XXIII - firmar memorandos de entendimento;
XXIV - encaminhar ao CAU/BR informações pertinentes ao Cadastro Nacional dos Cursos
de Arquitetura e Urbanismo;
XXV - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à Arquitetura e
Urbanismo, assim como em órgãos não governamentais da área de sua jurisdição;
XXVI - divulgar tabela indicativa de honorários de serviços de Arquitetura e Urbanismo,
adotada pelo CAU/BR;
XXVII - julgar os processos de infração ético-disciplinares e de fiscalização do exercício
profissional, na forma de atos normativos do CAU/BR;
XXVIII - realizar as inscrições de pessoas físicas e jurídicas habilitadas para exercerem
atividades de Arquitetura e Urbanismo, mantendo o cadastro único do SICCAU atualizado;
XXIX - encaminhar ao CAU/BR os pedidos de inscrição de pessoas jurídicas ou profissionais
estrangeiros  de  Arquitetura  e  Urbanismo  sem  domicílio  no  País,  na  forma  de  atos
normativos do CAU/BR;
XXX - expedir e recolher carteiras de identificação de profissionais;
XXXI - manter relatórios públicos de atividades e divulgar todas as informações de forma a
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3.2 NORMAS 

 

 

 

atender à legislação vigente, bem como ao princípio da publicidade, garantindo o sigilo nos
casos determinados em lei;
XXXII - garantir o direito fundamental de acesso a informações, observando os princípios da
administração pública;
XXXIII - promover a capacitação e o aperfeiçoamento de seus empregados públicos para o
exercício de suas funções administrativas;
XXXIV - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do Regimento Geral do CAU e demais atos normativos do CAU/BR;
XXXV -  orientar  e  fiscalizar  o  exercício  das  atividades  profissionais  de  Arquitetura  e
Urbanismo;
XXXVI - realizar e manter atualizados os registros de direitos autorais, na forma de atos
normativos do CAU/BR;
XXXVII - realizar e manter atualizados os registros de acervos técnicos, na forma de atos
normativos do CAU/BR;
XXXVIII - realizar, cobrar e manterá atualizados os registros de responsabilidade técnica; e
XXXIX - cobrar as anuidades, taxas e multas.
 

Informações adicionais

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010.  Regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
MANUAIS
Códido de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas
Guia do Registro de Responsabilidade Técnica

PUBLICAÇÕES
Série Cadernos. 002. Condomínios

Informações adicionais
Normativos disponiveis em  http://www.cause.gov.br/   > Legislação > Atos CAU
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3.3 HISTÓRICO 

ANEXO - Portaria CAUSE, Resoluções CAUBR e Localização Reg. Interno (page CAU
SE).pdf - Vide anexo do tópico 3.2 no final da seção

ANEXO - Portaria CAUSE, Resoluções CAUBR e Localização Reg. Interno (page CAU
SE).pdf - Vide anexo do tópico 3.2 no final da seção

 

Em 31 de dezembro de 2010 com a aprovação da Lei nº 12.378 foram criados O Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF, que regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo no país, e o CAU/BR e os CAU/UFs foram fundados em 15 de dezembro de
2011.
A criação do CAU/BR e dos CAU/UFs foi uma conquista histórica, após meio século de luta
da categoria por um conselho uniprofissional e que defendesse os interesses da profissão,
representando para  a  categoria  mais  autonomia e  representatividade.  O Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) é formado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil (CAU/BR) e por conselhos sediados nos 27 estados do país, que são os Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo das Unidades Federativas (CAU/UF) e são orientados pelos
seguintes princípios:

Missão - Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos.
Visão  -  Ser  reconhecido  como referência  na  defesa  e  fomento  das  boas  práticas  em
Arquitetura e Urbanismo.
Perspectiva - Impactar significativamente o planejamento e gestão do território e valorizar a
Arquitetura e o Urbanismo.
 
A missão, a visão e as intenções são as mesmas em todo território nacional e para que
sejam alcançados esses pressupostos o CAU/SE funciona em sua sede instalada na capital
do estado de Sergipe/Aracaju, estando situado na Rua Dr. José Calumby, nº155 – salas 1 e
2, no Centro Empresarial Fernanda Machado, Suissa. O CAU/SE em sua segunda gestão ,
atuou  em 2017   com  05  (cinco)  conselheiros  estaduais  e quatro  funcionários,  sendo
três concursados e um de livre provimento. O CAU também contou com dois estagiários,
sendo um estudantes de Arquitetura e Urbanismo e um estudante de secretariado.

 Em seu quadro técnico conta também com uma assessoria jurídica, uma assessoria de
comunicação e uma assessoria contábil, todas tercerizadas.

Além  do  quadro  funcional  o  CAU/SE  conta  com  suas  comissões  que  são
quatro permanentes e uma comissão especial:
- COMISSÂO de ÉTICA e DISCIPLINA
- COMISSÃO de EXERCÍCIO PROFISSIONAL
- COMISSÃO de ENSINO E FORMAÇÃO
- COMISSÃO DE ORÇAMENTO E CONTAS
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

- COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
 
O  exercício  2017  ainda  apresentou  uma  instablidade  econômica  que  impactou
significativamente o mercado de trabalho, e a Arquitetura e Urbanismo não ficou imune.
Com a redução das atividades, consequentemente houve uma queda na arrecadção, e
necessário  se  fez  uma  revisão  das  ações  e  do  planejado  para  melhoria  da
infraestrutura. Apesar do CAU/SE possuir um corpo funcional bastante reduzido houve total
empenho no decorrer de 2017 na realização de ações voltadas ao público externo, com
eventos visando a valorização profissional e a disseminação de conhecimento,  bem como
realização de ações externas ao CAU que  impactassem a vida da sociedade, a exemplo
da Palestra sobre acessibilidade para cuidadores de idosos portadores de hausaimer, e
eventos com arrecadação de fraldas geriátriacas doadas para o Lar Cantinho da Vovó que
abriga idosos carentes , resultando numa ação social importante que envolveu os arquitetos
locais.  A realização do Iº Premio de Monografia para Egressos de Arquitetura e Urbanismo
também se destacou como incentivo a produção cientifica e fortalecimento das relações com
as instituições de ensino do estado. 
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Portaria CAUSE, Resoluções CAUBR e
Localização Reg. Interno (page CAU

SE).pdf - Anexo do tópico 3.2
 



 

Portarias CAU/SE 

2012 

Nº Assunto Data 

001 
Fixa atribuições dos cargos de apoio à Presidência no 

desenvolvimento das atividades permanentes ou provisórias 
01/02 

002 
Designa membros das gerências e assessorias que trata o Anexo único 

da Resolução nº 001/2012. 
01/02 

003 
Designa Luiza Maria Tavares para responder pelo setor de licitação 

do CAU/SE 
01/02 

004 Nomeia Wanicélia Gomes para exercer cargo de Assessora Jurídica 10/04 

005 
Nomeia Luiza Maria Tavares para ser detentora do Suprimento de 

Fundos 
30/05 

006 
Nomeia Vanessa Paixão Melo para exercer cargo de Secretária do 

CAU/SE 
01/08 

007 Exonera Luiza Maria Tavares da Comissão de Licitação do CAU/SE 28/09 

008 

Dispões sobre criação de cargos em confiança para exercício de 

Gerente de Operações e Gerente Técnico do CAU/SE e dá outras 

providências 

28/09 

009 
Nomeia Roberto Maia de Jesus para exercer cargo de Gerente de 

Operações 
01/10 

010 Nomeia Roberto  Maia de Jesus para compor Comissão de Licitação 01/10 

011 Exonera Vanessa Paixão Melo do cargo de Secretária 16/11 

012 
Exonera Luiza Maria Tavares do cargo de Assessor Técnico I e da 

atribuição de detentora de Suprimento de Fundos 
16/11 

013 Nomeia Aline Maria Paixão para exercer cargo de Secretária 16/11 

014 
Cria e concede Suprimento de Fundos Especial para Aline Maria 

Paixão, no valor de R$ 600,00 
19/11 

Portarias CAU/SE 

2013 

Nº Assunto Data 

001 Nomeia Flávia Saldanha para exercer cargo de Gerente Técnica 02/01 

002 
Dispõe sobre criação dos cargos em confiança de Assessor 

Administrativo Financeiro e Gerente de Comprar e Licitação 
03/02 

003 
Nomeia Beatriz Lima para exercer cargo de Assessoria 

Administrativa e Financeira 
03/01 

004 
Cria e concede Suprimento de Fundos para Aline Maria Paixão no 

valor de R$500,00 
03/01 

005 Exonera o servidor Roberto Maia de Jesus da Comissão de Licitação 09/01 

006 
Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Licitação e dá 

outras providências 
10/01 

007 
Nomeia Marlene Melo para exercer cargo de Gerente de Compras e 

Licitação 
01/02 

008 
Dispõe sobre alteração da composição da Comissão Permanente de 

Licitação e dá outras providências 
01/02 

009 

Nomeia Alexsandra Nascimento para exercer cargo de Assessora 

Jurídica, em substituição à advogada Wanicélia Gomes, durante 

usufruto de licença maternidade. 

15/02 



010 

Dispõe sobre fornecimento de passagens, concessão de diárias, ajudas 

de custo, reembolso de despesas, deslocamento e outros subsídios às 

pessoas a serviço do CAU/SE e dá outras providências. 

20/02 

011 Exonera Roberto Maia de Jesus do cargo de Gerente de Operações. 07/03 

012 
Criação e nomeação de Pregoeiro e equipe de apoio e dá outras 

providências 
18/03 

013 
Redução do Suprimento de Fundos da Secretaria Geral de R$500,00 

para R$300,00. 
03/06 

014 Redução da carga horária de Gerência da Fiscalização 03/06 

015 
Revogação do Art. 1º da Portaria nº 13/2013, que reduziu valor do 

suprimento de fundo. 
30/07 

016 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 09 a 12 de agosto. 
08/08 

017 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 19 a 21 de agosto 
08/08 

018 
Nomeia Luiza Maria Tavares para exercer cargo de Gerente da 

Fiscalização 
08/08 

019 Altera organograma do CAU/SE. 08/08 

020 Altera cargos de servidores de livre provimento. 08/08 

021 

Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 29 de outubro a 01 de novembro e 06 a 08 de 

novembro 

28/10 

022 
Institui cobrança de taxa pelo CAU/SE para retirada de segunda via de 

acervo técnico profissional oriundo do CREA/SE 
28/10 

023 Dispõe e regulamenta sobre recesso natalino e dá outras providências 30/10 

024 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 04 a 07 de dezembro 
28/11 

025 

Cria e concede Suprimento de Fundos Especial a Aline Maria Paixão 

no valor de R$500,00 para custeio de pequenas despesas da Comissão 

de Políticas Públicas do CAU/SE, durante execução do Projeto “Dia 

de Arquiteto 2013”. 

02/12 

Portarias CAU/SE 

2014 

Nº Assunto Data 

001 Exonera Marlene Melo do cargo de Gerente Administrativa 06/01 

002 

Revoga Portarias nº 06 e nº 12/2013, extinguindo a Comissão 

Permanente de Licitação e Exonera Marlene Melo da função de 

Pregoeira 

06/01 

003 

Dispõe sobre extinção do cargo de Gerente Administrativo e sua 

substituição pelo cargo de Coordenador Administrativo e dá outras 

providências 

21/01 

004 
Nomeia Edylaine Dantas par a exercer cargo de Coordenadora 

Administrativa 
22/01 

005 
Designa Edylaine Dantas para responder pelo setor de licitação do 

CAU/SE 
22/01 

006 Nomeia David Gonçalves como agende fiscal 01/04 

007 
Altera a titularidade do detentor do Suprimento de Fundos para David 

Gonçalves e majora valor para R$300,00 
01/04 

008 
Nomeação da Comissão Permanente de Licitação e dá outras 

providências 
02/04 

009 Exonera Luiza Maria Tavares do cargo de Gerente da Fiscalização 30/04 



010 

Dispõe sobre extinção dos cargos de Gerente Técnico e Gerente da 

Fiscalização e cria cargo de Gerente de Operações e dá outras 

providências 

30/04 

011 Nomeia Flávia Saldanha para cargo de Gerente de Operações 02/05 

012 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 14 a 20 de maio 
13/05 

013 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 29 a 30 de maio 
26/05 

014 

Regulamente o compartilhamento, entre CAU/BR e os CAU/UF, da 

gestão relativa ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos 

de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU) 

27/05 

015 Nomeia Érika Varjão como Assistente de Atendimento 01/07 

016 Institui gratificação de função para cargo de Gerente Geral 01/07 

017 Majora carga horária e salário da Coordenadora Administrativa 01/07 

018 

Cria e concede Suprimento de Fundos a Aline Maria Paixão no valor 

de R$1000,00 para custeio de pequenas despesas do CAU/SE durante 

a Semana de Arquitetura e Urbanismo 2014 

21/07 

019 
Nomeia o Diretor Geral Cristiano Pacheco para substituir cargo de 

Presidente no período de 24 a 25 de julho 
26/05 (?) 

020 
Dispõe sobre regulamentação de acesso e reprodução de documentos 

públicos no CAU/SE 
22/09 

021 
Dispõe e regulamente compensação de créditos de horas e o recesso 

natalino do CAU/SE e dá outras providências. 
17/10 

022 
Nomeia Davis Gonçalves para exercer cargo de Gerente de 

Operações, em substituição a Flávia Saldanha durante gozo de férias 
05/11 

023 
Dispõe alterar a troca de delegação da Gerente de Operações, Flávia 

Saldanha, para os servidores efetivos Érica Varjão e David Gonçalves. 
05/11 

024 
Dispõe sobre extinção do cargo de Gerente de Operações e 

restabelece o cargo de Gerente Técnico 
24/11 

025 
Dispõe sobre exoneração de Flávia Saldanha do cargo de Gerente de 

Operações 
24/11 

026 
Nomeação de Vera Regina Ferreira para exercer cargo de Diretora 

Geral, em substituição a Cristiano Pacheco por 40 dias 
02/12 

027 Dispõe sobre exoneração de Beatriz Lima do cargo de Gerente Geral 17/12 

028 
Dispõe sobre dissolução da Comissão Permanente de Licitações do 

CAU/SE 
17/12 

029 
Dispõe sobre exoneração de Edylaine Dantas Nobrega como 

Coordenadora Administrativa 
31/12 

Portarias CAU/SE 

2015 

Nº Assunto Data 

001 
Dispõe sobre exoneração de Aline Maria Paixão do cargo de 

Secretaria Geral do CAU/SE 
08/01 

002 

Dispõe sobre criação do cargo de Gerente Administrativo e Financeiro 

e Nomeia Aline Mari Paixão para cargo de Gerente Administrativa e 

Financeira 

09/01 

003 

Dispõe sobre extinção dos cargos de Gerente Técnico e Gerente de 

Fiscalização e restabelece cargo de Gerente de Operações e dá outras 

providências 

09/01 

004 
Dispõe sobre nomeação de Flávia Saldanha para cargo de Gerente de 

Operações 
09/01 



005 
Dispõe sobre criação do cargo de Secretária Administrativa e Nomeia 

Mariana Costa para cargo de Secretária Administrativa 
09/01 

006 
Nomeia Mariana Costa para ser detentora do Suprimento de Fundos 

do CAU/SE 
09/01 

007 
Dispõe sobre extinção do cargo de Secretária Geral e criação do cargo 

de Secretária da Presidência do CAU/SE 
22/01 

008 
Dispõe sobre nomeação de Ruth Santos para cargo de Secretária da 

Presidência 
22/01 

009 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 29 a 31 de janeiro 
28/01 

010 
Dispõe sobre criação do cargo de assessoria de Licitações e Contratos 

do CAU/SE 
02/02 

011 
Dispõe sobre nomeação de Marcos Muniz para cargo de Assessor de 

Licitações e Contratos do CAU/SE 
02/02 

012 
Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Licitações e dá 

outras providências 
02/02 

013 
Altera a Portaria nº 007/2014 no que se refere ao valor ao Suprimento 

de Fundos para a quantia de R$280,00 
02/02 

014 
Nomeia o Conselheiro Alysson Borges para substituir o cargo de 

Presidente no período de 25 a 28 de fevereiro 
24/02 

015 

Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 10 de março a 01 de abril, durante gozo de férias de Ana 

Maria Farias 

09/03 

016 
Institui gratificação de função pelo exercício de atividade extra do 

cargo de Mariana Costa, Secretária Administrativa e Financeira 
31/03 

017 
Dispõe sobre horário de atendimento ao público externo e dá outras 

providências 
01/04 

018 

Dispõe sobre revogação parcial da Portaria nº 10/2013, que dispõe 

sobre fornecimento de passagens, concessão de diárias, ajuda de 

custo, reembolso de despesas, deslocamento e outros subsídios a 

serviço do CAU/SE 

07/04 

019 
Dispõe sobre exoneração de Marcos Muniz do cargo de Assessor de 

Licitações e Contratos 
14/04 

020 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente nos 

dias 15 e 16 de abril 
14/04 

021 
Dispõe sobre nomeação de Marlene Melo para cargo de Assessora de 

Licitação e Contratos 
16/04 

022 
Dispõe sobre alteração parcial da Portaria nº 12/2015 que dispõe sobre 

a Comissão Permanente de Licitações do CAU/SE 
16/04 

023 
Dispõe sobre exoneração de Ruth Oliveira do cargo de Secretária do 

CAU/SE 
20/04 

024 
Dispõe sobre nomeação de Alice Oliveira para o cargo de Secretária 

da Presidência 
22/04 

025 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 12 a 17 de maio 
12/05 

026 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 21 a 23 de maio 
20/05 

027 
Dispõe sobre exoneração de Alice Oliveira do cargo de Secretária do 

CAU/SE 
06/06 

028 Dispõe inserir delegação de Gerente de Operações, Flávia Saldanha. 16/06 

029 
Nomeia Pregoeiro e membros de equipe de apoio e dá outras 

providências 
21/07 

030 
Dispõe sobre exoneração de Aline Maria Paixão do cargo de Gerente 

Administrativa e Financeira 
31/07 



031 
Dispõe sobre nomeação de Marlene Melo para cargo de Gerente 

Administrativa e Financeira 
01/08 

032 Dispõe sobre criação do cargo de Assessor da Presidência do CAU/SE 03/08 

033 
Dispõe sobre nomeação de José Walter Chou para cargo de Assessor 

da Presidência 
03/08 

034 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente nos 

dias 27 e 28 de agosto 
26/08 

035 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 02 a 14 de setembro 
01/09 

036 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 26 a 30 de setembro 
25/09 

037 
Substituição de detentora do Suprimento de Fundos, Mariana Costa, 

para Marlene Melo 
06/10 

038 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 18 a 21 de novembro 
18/11 

039 
Nomeia o Conselheiro Edson Figueiredo para cargo de Presidente no 

período de 14 a 16 de dezembro 
14/12 

040 
Dispõe e regulamenta compensação de créditos de horas e o recesso 

natalino do CAU/SE e dá outras providências 
18/12 

Portarias CAU/SE 

2016 

Nº Assunto Data 

001 
Altera a Portaria nº 06/2015 no que se refere ao valor do Suprimento 

de Fundos da Gerência Administrativa e Financeira 
04/01 

002 
Altera a Portaria nº 13/2015 no que se refere ao valor do Suprimento 

de Fundos do Setor da Fiscalização 
04/01 

003 
Dispõe sobre exoneração de Marlene Melo do cargo de Assessora de 

Licitações e Contratos 
09/03 

004 
Dispõe sobre exoneração de Marlene Melo do cargo de Gerente 

Administrativa e Financeira 
09/03 

005 
Dispõe sobre extinção dos cargos de Pregoeiro e membros de equipe 

de apoio 
09/03 

006 
Dispõe sobre nomeação de Marlijane Lopes para cargo de Gerente 

Administrativa e Financeira 
10/03 

007 
Dispõe sobre nomeação de Comissão Especial de Comprar e dá outras 

providências 
11/03 

008 
Dispõe sobre suspensão do atendimento ao público no dia 18/03 para 

finalização do relatório de gestão de 2015 
16/03 

009 
Dispõe sobre nomeação e Edwards de Oliveira para cargo de 

Controlador do CAU/SE 
14/03 

010 

Dispõe sobre nomeação de David Gonçalves para responder pela 

Gerência Operacional, durante afastamento de titular no período de 28 

de março a 19 de abril 

28/10 

011 
Dispõe sobre nomeação de Marlijane Lopes para ser detentora do 

Suprimento de Fundos do CAU/SE 
01/04 

012 
Dispõe sobre Tabela de Remuneração do CAU/SE e dá outras 

providências 
20/04 

013 
Dispõe sobre exoneração de Flávia Saldanha do cargo de Gerente de 

Operações 
20/04 

014 
Nomeia o Vice-presidente Edson Figueiredo para cargo de Presidente 

no período de 11 a 15 de abril 
11/04 



015 
Dispõe sobre nomeação de Edwards de Oliveira para cargo de Diretor 

Geral do CAU/SE 
02/05 

016 
Dispõe sobre nomeação de David Gonçalves para cargo de Gerente de 

Fiscalização do CAU/SE 
02/05 

017 
Atribui aos Analistas Técnicos competência para decidir o mérito das 

solicitações de cancelamento e anulação de RRT 
04/05 

018 
Dispõe sobre exoneração de Marlijane Lopes do cargo de Gerente 

Administrativa e Financeira 
06/05 

019 
Dispõe sobre nomeação de Verônica Machado para o cargo de 

Gerente Administrativa e Financeira 
09/05 

020 
Nomeia o Vice-presidente Edson Figueiredo para cargo de Presidente 

no período de 02 a 20 de junho 
02/06 

021 
Nomeia o Diretor Geral Edwards de Oliveira para cargo de Presidente 

no período de 09 a 13 de junho 
02/06 

022 (Não existe Portaria nº 22/2016) 
 

023 
Dispõe sobre exoneração de Mariana Costa do cargo de Secretária 

Administrativa e Financeira 
28/03 

024 

Revoga Portaria nº 20/2014 e regulamenta, no âmbito do CAU/SE, em 

conformidade com a Lei nº 12.527/2011, e com o Decreto nº 

7.724/2012, o acesso a informações e dá outras providências 

01/06 

025 Nomeia Susiene Almeida como Agente de Fiscalização 20/06 

026 

Dispõe sobre revogação parcial da Portaria nº 10/2013, que dispõe 

sobre fornecimento de passagens, concessão de diárias, ajudas de 

custo, reembolso de despesas, deslocamento e outros subsídios às 

pessoas a serviço do CAU/SE e dá outras providências 

27/07 

027 
Nomeia o Vice-presidente Fernando Antônio de Souza para ocupar 

cargo de Presidente no período de 16 a 20 de agosto 
15/08 

028 
Dispõe sobre exoneração de Edwards de Oliveira do cargo de Diretor 

Geral 
31/08 

029 

Dispõe sobre nomeação de Susiene Almeida para responder pela 

Gerência Administrativa, durante afastamento de titular, no período 

de 1º a 30 de setembro 

31/08 

030 
Dispõe sobre alteração da Portaria nº 11/2016 , nomeia Verônica 

Machado para ser detentora do Suprimento de Fundos 
01/09 

031 
Nomeia Marcos Danilo Gomes para cargo de Assistente de 

Atendimento 
26/09 

032 
Dispõe sobre o desligamento de Érica Varjão do cargo de Assistente 

de Atendimento 
30/09 

033 
Dispõe sobre extinção dos cargos de Pregoeiro e membros de equipe 

de apoio 
30/09 

034 
Dispõe sobre nomeação da Comissão Permanente de Comprar e 

Licitações do CAU/SE e dá outras providências 
03/10 

035 
Dispõe e regulamenta compensação de créditos de horas e o recesso 

natalino do CAU/SE e dá outras providências 
10/11 

036 
Dispõe sobre exoneração de José Walter Chou do cargo de Assessor 

da Presidência 
07/12 

 

Portarias CAU/SE 

2017 

Nº Assunto Data 

001 Nomeia o colaborador Nívio Luiz de Araújo Freitas para o cargo de 10/01 

http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/PORTARIA-001-2017.pdf


Gerência Geral do CAU/SE  

002 
Exonera a colaboradora Verônica de Abreu Pinheiro Machado do cargo de 
Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SE  

13/01 

003 
Designação de David Felipe Pinheiro Gonçalves como assessor técnico da 
Comissão Eleitoral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – 
CAU/SE e dá outras providências  

21/03 

004 
Nomeia o vice-presidente Fernando Antônio Santos de Souza para ocupar 
o cargo de Presidente no período de 20 de maio a 04 de junho de 2017  

19/05 

005 
Nomeia o vice-presidente Fernando Antônio Santos de Souza para ocupar 
cargo de Presidente no período de 14 a 30 de outubro de 2017  

13/10 

006 Dispõe ponto facultativo o dia 03/11/17 no CAU/SE  01/11 

007 
Dispõe e regulamenta a compensação de créditos de horas e o recesso 
natalino  

16/11 

008 
Dispõe a revogação parcial da Portaria 010/2013, sobre passagens, diárias, 
ajuda de custo, etc.  

21/11 

009 
Dispõe sobre reajuste do valor da diária e de ajuda de custo pago às 
pessoas a serviço do CAU/SE. 21/12 

010 Institui gratificação de função para cargos do CAU/SE  21/12 

011 
Nomeia o funcionário David Felipe Pinheiro Gonçalves ao cargo de diretor 
administrativo e financeiro do CAU/SE  

21/12 

REGIMENTO INTERNO CAU SE 

http://www.cause.org.br/wp-content/uploads/2012/07/REGIMENTO-INTERNO_CAU_SE.pdf 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2011 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

8 15/12/2011 Institui o Dia Nacional do Arquiteto e do Urbanista. 

7 15/12/2011 

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e 

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

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

6 15/12/2011 

Validação, até 31 de março de 2012, de documentos expedidos pelos 

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia dos Estados 

e do Distrito Federal. 

5 15/12/2011 
Criação do Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo (SICCAU). 

4 15/12/2011 
Cobrança dos valores de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

3 15/12/2011 
Reajuste de valores de anuidades e taxas devidas aos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

2 15/12/2011 
Fornecimento de passagens e a concessão de diárias às pessoas a serviço do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

1 15/12/2011 
Altera o Regimento Geral Provisório do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2012 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

42 19/12/2012 

Fixa, para o exercício de 2013, os aportes financeiros do Conselho de 

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

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para 

o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá outras providências. 

http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/PORTARIA-001-2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/PORTARIA-002-2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/PORTARIA-002-2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Portaria-no.003-2017-Designação-assessor-tecnico-comissao-eleitoral.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Portaria-no.003-2017-Designação-assessor-tecnico-comissao-eleitoral.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/03/Portaria-no.003-2017-Designação-assessor-tecnico-comissao-eleitoral.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/PORTARIA-004.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/PORTARIA-004.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-005.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-005.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-006.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-007.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-007.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PORTARIA-008.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PORTARIA-008.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PORTARIA-009.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PORTARIA-009.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/PORTARIA-010.2017.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Portaria-11.2017-CAUSE.pdf
http://www.cause.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Portaria-11.2017-CAUSE.pdf
http://www.cause.org.br/wp-content/uploads/2012/07/REGIMENTO-INTERNO_CAU_SE.pdf


41 05/12/2012 

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e 

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

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao 

Exercício de 2013, e dá outras providências. 

40 05/12/2012 

Aprova a segunda reprogramação orçamentária do CAU/BR, consolida o 

orçamento de 2012 dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras 

providências. 

39  09/11/2012 
Aprova as reprogramações orçamentárias do CAU/BR e dos CAU/UF, 

referentes ao Exercício de 2012, e dá outras providências. 

38  09/11/2012 
Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional 

do Arquiteto e Urbanista e dá outras providências. 

37 09/11/2012 
Altera a Resolução n° 14, de 2012, que dispõe sobre a carteira profissional 

de arquiteto e urbanista e dá outras providências. 

36 09/11/2012 

Altera a Resolução CAU/BR n° 12, de 2012, que dispõe sobre a numeração 

dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. 

35 05/10/2012 

Dispõe sobre o registro temporário no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU) de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros, diplomados no 

exterior, e dá outras providências 

34 06/09/2012 

Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas 

ético-disciplinares cometidas a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 

e dá outras providências. 

33 06/09/2012 
Aprova o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

32 02/08/2012 

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

Extemporâneo, referente a atividade concluída ou em andamento e dá outras 

providências. 

31 02/08/2012 
Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e 

pelos CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências. 

30  06/07/2012 
Dispõe sobre os atos administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e 

pelos CAU/UF, disciplina sua aplicação e dá outras providências. 

29  06/07/2012 

Dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de 

contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

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

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

28  06/07/2012 

Dispõe sobre o registro e sobre a alteração e a baixa de registro de pessoa 

jurídica de Arquitetura e Urbanismo nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 

27  06/07/2012 
Cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

26  06/06/2012 

Dispõe sobre o registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros 

portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino 

estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências. 

25  06/06/2012 

Dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas 

ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 e 

sobre a instauração de processos de denúncia após essa data e dá outras 

providências. 

24  06/06/2012 

Dispõe sobre o acervo técnico do arquiteto e urbanista e a emissão de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), sobre o registro de atestado emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, e sobre a baixa, o 

cancelamento e a nulidade do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

e dá outras providências. 



23 04/05/2012 
Regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

22 04/05/2012 

Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e 

Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de 

processos por infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras 

providências. 

21 05/04/2012 
Atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e dá outras 

providências. 

20 29/03/2012 

Prorroga o prazo de validação, até 31 de dezembro de 2012, de documentos 

expedidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia dos Estados e do Distrito Federal. 

19 05/03/2012 

Pagamento, sem acréscimos, de anuidades por pessoas físicas e jurídicas 

que tiveram restrições de acesso ao SICCAU, fixa critérios para pagamento 

de anuidades pelos profissionais recém-formados e pelas pessoas jurídicas 

com registro novo. 

18 02/03/2012 
Registros definitivos e temporários de profissionais no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo. 

17 02/03/2012 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de serviços de 

arquitetura e urbanismo. 

16 03/02/2012 

Dispensa do pagamento de multas e da apresentação de justificativas aos 

profissionais que não votaram nas eleições de 2011 para a composição do 

CAU/BR e dos CAU/UF. 

15 03/02/2012 Registro de pessoas jurídicas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

14 03/02/2012 Carteira profissional de arquiteto e urbanista. 

13 03/02/2012 

Numeração dos registros profissionais das pessoas jurídicas com atividades 

na área de Arquitetura e Urbanismo no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo. 

12 03/02/2012 
Numeração dos registros profissionais dos arquitetos e urbanistas no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

11  30/01/2012 
Prorroga os prazos para pagamento de anuidades devidas aos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo. 

10 16/01/2012 
Exercício profissional, registro e as atividades do arquiteto e urbanista com 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

9 16/01/2012 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na prestação de serviços de 

arquitetura e urbanismo. 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2013 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

69 27/12/2013 

Altera a Resolução CAU/BR n° 61, de 2013, que dispõe sobre a cobrança 

dos valores de anuidades devidas aos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 

providências. 

68 06/12/2013 

Fixa, para o exercício de 2014, os aportes financeiros do Conselho de 

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

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) para 

o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá outras providências. 

67 05/12/2013 

Dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece 

normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), e dá outras providências. 

66 05/12/2013 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do envio sistemático de relatórios dos 

CAU/UF ao CAU/BR contendo informações sobre o trâmite das denúncias 

e de processos relacionados a faltas ético-disciplinares. 



65 05/12/2013 

Aprova as Propostas Orçamentárias do Conselho de Arquitetura e 

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

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), referentes ao 

Exercício de 2014, e dá outras providências. 

64 08/11/2013 

Aprova o Módulo I – Remuneração do Projeto Arquitetônico de 

Edificações, das Tabelas de Honorários de Serviços de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil. 

63 08/11/2013 

Altera a Resolução CAU/BR n° 26, de 2012, que trata do registro de 

arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto 

permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF) e dá outras providências. 

62 08/11/2013 

Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) – CAU/BR e CAU/UF, para o exercício de 

2013, e dá outras providências. 

61 07/11/2013 

Dispõe sobre a cobrança dos valores de anuidades devidas aos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 

outras providências. 

60 07/11/2013 

Cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo (CSC-CAU), compreendendo o CAU/BR e os CAU/UF, institui 

a Comissão Temporária Gestora, e dá outras providências. 

59 28/10/2013 

Altera a Resolução CAU/BR n° 48, de 2013, relativamente à atualização 

cadastral do registro de pessoa jurídica nos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências. 

58 05/10/2013 

Dispõe sobre o procedimento para a aplicação das sanções ético-

disciplinares relacionadas às infrações ético-disciplinares por 

descumprimento à Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e ao Código 

de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR). 

57 05/10/2013 

Fixa os critérios para admissão de entidades nacionais no Colegiado 

Permanente com a Participação das Entidades Nacionais de Arquitetos e 

Urbanistas (CEAU) e dá outras providências. 

56 04/10/2013 

Aprova o Regimento Eleitoral para as eleições extraordinárias para 

preenchimento de vacâncias no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

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

e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

55 06/09/2013 

Dispõe sobre a substituição e a sucessão dos conselheiros titulares e 

suplentes, bem como institui a Comissão Temporária Eleitoral Nacional e as 

Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais, no âmbito do CAU. 

54 06/09/2013 

Dispõe sobre a emissão de certidões ordinárias pelos Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 

outras providências. 

53 06/09/2013 
Aprova as normas para a organização e o funcionamento da Conferência 

Nacional de Arquitetura e Urbanismo. 

52 06/09/2013 
Aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 

51 12/07/2013 

Dispõe sobre as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as 

áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas, e dá 

outras providências. 

50 28/06/2013 
Altera a Resolução CAU/BR n° 46, de 2013, relativamente à cobrança de 

valores pela emissão de CAT e CAT-A e dá outras providências. 



49 07/06/2013 

Dispõe sobre o registro temporário e a baixa de registro de pessoa jurídica 

estrangeira nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal (CAU/UF), mediante constituição de sociedade 

personificada com pessoa jurídica brasileira, e dá outras providências. 

48 09/05/2013 

Dispõe sobre a atualização cadastral do registro de pessoa jurídica nos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, e 

dá outras providências. 

47 09/05/2013 

Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de 

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

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 

outras providências. 

46 08/03/2013 

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a constituição 

de acervo técnico e a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 

referente à atividade técnica realizada no exterior por arquiteto e urbanista 

registrado no CAU. 

45 08/03/2013 

Fixa prazos para aprovação e homologação dos regimentos internos dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF) e dá outras providências. 

44 25/01/2013 

Dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de 

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

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá 

outras providências. 

43 25/01/2013 
Fixa prazo para o cumprimento da Resolução CAU/BR n° 42, de 19 de 

dezembro de 2012, e dá outras providências. 
 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2014 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

98 05/12/2014 

Aprova a Terceira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), para o exercício 

de 2014, e dá outras providências. 

97 05/12/2014 

Altera e consolida as normas de regulamentação do Fundo de Apoio 

Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências. 

96  04/12/2014 

Aprova os Planos de Ação e Orçamentos do Conselho de Arquitetura e 

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

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), contemplando os 

aportes financeiros do CAU/BR e dos CAU/UF para o Fundo de Apoio 

Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços Compartilhados 

(CSC), todos referentes ao Exercício de 2015, e dá outras providências. 

95  04/12/2014 

Homologa o calendário definitivo consolidado do Regulamento Eleitoral 

aprovado pela Resolução CAU/BR n° 81, de 6 de junho de 2014, e dá 

outras providências. 

94 07/11/2014 

Regulamenta a concessão de apoio institucional pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), caracteriza as suas 

modalidades e dá outras providências. 

93 07/11/2014 

Dispõe sobre a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e 

Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 

providências. 



92  10/10/2014 

Regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da 

gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços 

Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e dá 

outras providências. 

91 09/10/2014 

Dispõe sobre o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a 

projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e 

Urbanismo e dá outras providências. 

90 09/10/2014 

Aprova a Segunda Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação 

(CAU/UF) que especifica, para o exercício de 2014, e dá outras 

providências. 

89 12/09/2014 

Aprova a segunda Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 

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

de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) que 

especifica, para o exercício de 2014, e dá outras providências. 

88 12/09/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 34, de 2012, que dispõe sobre a instrução e 

julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas 

a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010, e dá outras providências. 

87 12/09/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 26, de 2012, que dispõe sobre o registro de 

arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros portadores de visto 

permanente, diplomados por instituições de ensino estrangeiras, nos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 

(CAU/UF), e dá outras providências. 

86 15/08/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 58, de 2013, que dispõe sobre os 

procedimentos para a aplicação das sanções ético-disciplinares relacionadas 

às infrações ético-disciplinares por descumprimento à Lei n° 12.378, de 31 

de dezembro de 2010, e ao Código de Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para acrescentar o 

procedimento de cálculo das sanções ético-disciplinares e dá outras 

providências. 

85 15/08/2014 

Altera a Resolução n° 18, de 2 de março de 2012, que dispõe sobre os 

registros de profissionais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e dá 

outras providências. 

84  30/07/2014 

Estende o prazo de revisão, prorrogação ou ratificação a que se refere o art. 

13 da Resolução CAU/BR n° 71, de 24 de janeiro de 2014, e dá outras 

providências. 

83 25/07/2014 

Disciplina o registro, em caráter excepcional, em razão de ordem judicial, 

de arquitetos e urbanistas egressos de cursos de Arquitetura e Urbanismo 

não reconhecidos na forma da Lei n° 9.394, de 1996, e dá outras 

providências. 

82 17/07/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 58, de 2013, que dispõe sobre os 

procedimentos para a aplicação das sanções ético-disciplinares relacionadas 

às infrações por descumprimento à Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, e ao Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dá outras providências. 

81 06/06/2014 

Aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros e 

respectivos Suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da 

Federação (CAU/UF) e dá outras providências. 

80 23/05/2014 

Aprova Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos 

de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) que 

especifica, para o exercício de 2014, e dá outras providências. 



79 09/05/2014 

Aprova Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Conselho de 

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

Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) que 

especifica, para o exercício de 2014, e dá outras providências. 

78 11/04/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 33, de 2012, publicada no Diário Oficial da 

União, Edição n° 186, Seção 1, de 25 de setembro de 2012, que adotou o 

Regimento Geral do CAU/BR. 

77 11/04/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 71, de 2014, publicada no Diário Oficial da 

União, Edição n° 22, Seção 1, de 31 de janeiro de 2014, que regulamenta o 

compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, manutenção, 

evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU). 

76 10/04/2014 
Aprova os Módulos II e III das Tabelas de Honorários de Serviços de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 

75 10/04/2014 

Dispõe sobre a indicação da responsabilidade técnica referente a projetos, 

obras e serviços no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, em documentos, 

placas, peças publicitárias e outros elementos de comunicação. 

74  28/02/2014 

Adia o termo inicial de vigência da Resolução CAU/BR n° 67, de 2013, que 

trata do registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo, e dá outras providências. 

73 14/02/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 34, de 2012, publicada no DOU de 25 de 

setembro de 2012, Edição 186, Seção I, que dispõe sobre a instrução e 

julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares cometidas 

a partir da vigência da Lei n° 12.378, de 2010 e dá outras providências. 

72  23/01/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 68, de 2013, que trata dos aportes 

financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e 

dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 

Federal (CAU/UF) para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, e dá 

outras providências. 

71  23/01/2014 

Regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da 

gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços 

Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), e 

dá outras providências. 

70  23/01/2014 

Altera a Resolução CAU/BR n° 47, publicada no D.O.U. em 22 de maio de 

2013, Seção I, página 67, que dispõe sobre os deslocamentos a serviço no 

âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF, fixa valores de diárias, de auxílio 

deslocamento e dos limites para reembolsos e indenizações, e dá outras 

providências. 
 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2015 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

112 15/12/2015 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso do módulo ético-disciplinar no 
SICCAU Corporativo pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), para registro de processos 
ético-disciplinares e anotação de sanções correlatas nos 
assentamentos profissionais, e dá outras providências. 

 

http://www.caubr.gov.br/resolucao112
http://www.caubr.gov.br/resolucao112
http://www.caubr.gov.br/resolucao112
http://www.caubr.gov.br/resolucao112
http://www.caubr.gov.br/resolucao112


111 15/12/2015 

Altera o Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR), aprovado pela Resolução CAU/BR n° 33, de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União, Edição n° 186, Seção 1, de 25 de 
setembro de 2012, quanto à composição das comissões ordinárias.  

110  15/12/2015 
Aprova os Planos de Ação e Orçamentos do CAU/BR e dos CAU/UF, 
referentes ao Exercício de 2016.  

109  26/11/2015 
Altera o valor da multa por falta à eleição, previsto no Regulamento 
Eleitoral aprovado pela Resolução CAU/BR n° 81, de 2014, e dá outras 
providências.  

108 28/08/2015 
Aprova a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), para o 
exercício de 2015, e dá outras providências.  

107 26/06/2015 
Prorroga o prazo para justificativa de falta ao processo eleitoral dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e dá outras 
providências.  

106  26/06/2015 

Regulamenta os ressarcimentos a serem concedidos aos profissionais 

arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de valores pagos 

indevidamente aos CAU/UF, e ainda das devoluções do CAU/BR aos 

CAU/UF de sua cota parte e dá outras providências. 

105 26/06/2015 
Regulamenta a composição e as competências da Comissão Eleitoral 
Nacional e dá outras providências.  

104 26/06/2015 

Dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos 
administrativos do tipo resolução, deliberação e proposta, de 
competência do CAU, e dá outras providências. 
  

103 22/05/2015 

Aprova a Primeira Reformulação Orçamentária do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), do exercício de 2015, e 
dá outras providências. 
  

102 23/04/2015 

Altera a Resolução CAU/BR n° 25, de 6 de junho de 2012, que dispõe 
sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas 
ético-disciplinares cometidas antes da vigência da Lei n° 12.378, de 
2010, e sobre a instauração de processos de denúncia após essa data, 
para acrescentar hipóteses de competência para julgamento de 
processos ético-disciplinares em casos de impedimento de 
conselheiros e dá outras providências. 

 

101 27/03/2015 

Dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação 
de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.  
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100 02/02/2015 
Prorroga o prazo para justificativa de falta ao processo eleitoral dos 
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de 2014 e dá outras 
providências.  

99 09/01/2015 

Atualiza os valores de diárias, de auxílio deslocamento e dos limites 
para reembolsos e indenizações no âmbito do CAU/BR e os valores 
limites a serem observados pelos CAU/UF, para os deslocamentos a 
serviço de conselheiros e convidados, autoriza os presidentes do 
CAU/BR e dos CAU/UF a regulamentarem os deslocamentos a serviço 
de empregados e prestadores de serviços, e dá outras providências.  

 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2016 

Nº DATA DESCRIÇÃO 

132 30/12/2016 

Altera as Resoluções CAU/BR nº 18, de 2 de março de 2012, nº 26, de 
6 de junho de 2012, nº 35, de 5 de outubro de 2012, nº 49, de 7 de 
junho de 2013, nº 91, de 9 de outubro de 2014 e nº 93, de 7 de 
novembro de 2014, atualizando as exigências do CAU com relação à 
validação de documentos estrangeiros.  

131 30/12/2016 
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU/DF e do CAU/RO – Exercício 2016 e dá outras providências.  

130 30/12/2016 
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU/PA e do CAU/SC – Exercício 2016 e dá outras providências.  

129 16/12/2016 

Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR), contemplando os aportes financeiros 
do CAU/BR ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o 
Centro de Serviços Compartilhados (CSC), referentes ao Exercício de 
2017, e dá outras providências.  

128 16/12/2016 

Institui o procedimento para a realização de desagravo público no 
âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e 
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF).  

127  15/12/2016 

Aprova os Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), 
contemplando os aportes financeiros dos CAU/UF para o Fundo de 
Apoio Financeiro aos CAU/UF e para o Centro de Serviços 
Compartilhados (CSC), todos referentes ao Exercício de 2017, e dá 
outras providências.  

126 15/12/2016 

Regulamenta o compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da 
gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de 
Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CSC-CAU), e dá outras providências.  

125 15/12/2016 
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU/MA – Exercício 2016 e dá outras providências.  
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124 18/11/2016 
Altera a Resolução CAU/BR n° 30, de 2012, que dispõe sobre os atos 
administrativos a serem expedidos pelo CAU/BR e pelos CAU/UF, 
disciplina sua aplicação e dá outras providências.  

123 11/10/2016 

Altera a Resolução CAU/BR n° 26, de 2012, que dispõe sobre o 
registro de arquitetos e urbanistas, brasileiros ou estrangeiros 
portadores de visto permanente, diplomados por instituições de ensino 
superior estrangeiras, nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), e dá outras providências. 

122 23/09/2016 

Aprova o Regulamento Eleitoral para as Eleições de Conselheiros 
Titulares e respectivos Suplentes de Conselheiros do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação (CAU/UF) e dá 
outras providências.  

121 19/08/2016 
Dispõe sobre as anuidades e sobre a negociação de valores devidos 
aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF) e dá outras providências.  

120 19/08/2016 
Aprova a Primeira Reprogramação dos Planos de Ação e Orçamentos 
dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF), para o exercício de 2016, e dá outras providências.  

119 19/08/2016 
Consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio 
Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.  

118 18/08/2016 
Aprova a Primeira Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e 
Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) para o exercício de 2016.  

117  29/04/2016 
Aprova a Reprogramação, em caráter extraordinário, do Plano de Ação 
e Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), e dá outras providências.  

116 01/04/2016 

Dispõe sobre a criação de escritórios descentralizados e sobre as 
atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras 
providências.  

115  26/02/2016 

Constitui a Comissão Temporária de Harmonização do Exercício 
Profissional para atuação conjunta com a Comissão Temática de 
Harmonização Interconselhos do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA) e dá outras providências.  

114  25/02/2016 
Aprova a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – Exercício 2016, e dá 
outras providências.  

113  13/01/2016 

Altera a Resolução CAU/BR n° 47, atualiza os valores de diárias, de 
auxílio deslocamento e dos limites para reembolsos e indenizações no 
âmbito do CAU/BR e os valores limites a serem observados pelos 
CAU/UF, para os deslocamentos a serviço de conselheiros e 
convidados, autoriza os presidentes do CAU/BR e dos CAU/UF a 
regulamentarem os deslocamentos a serviço de empregados e 
prestadores de serviços, e dá outras providências.  

 

 

RESOLUÇÕES CAU/BR 2017 

Nº DATA DESCRIÇÃO 
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158  15/12/2017 
Fixa os valores de taxa de expedição de carteiras de identificação 
profissional do arquiteto e urbanista e dá outras providências.  

157 15/12/2017 

Altera a Resolução CAU/BR nº 126, de 2016, que regulamenta o 
compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, 
manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços 
Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), 
e dá outras providências. 
 

156 15/12/2017 

Homologa os Planos de Ação e Orçamentos dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), 
contemplando os aportes financeiros dos CAU/UF para o Fundo de 
Apoio Financeiro aos CAU/UF, todos referentes ao Exercício de 2018, 
e dá outras providências.  

155  14/12/2017 
Aprova o Plano de Ação e Orçamento do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) referente ao Exercício de 2018 e dá 
outras providências.  

154 14/12/2017 

Aprova a regulamentação da aplicação de sanções de natureza ético-
disciplinar às sociedades de prestação de serviços com atuação nos 
campos da Arquitetura e Urbanismo, nos termos do § 2º do art. 19 da 
Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e do art. 122 da Resolução 
CAU/BR nº 143, de 23 de junho de 2017, e dá outras providências.  

153 14/12/2017 
Dispõe sobre o parcelamento de multas aplicadas por infração às 
disposições do exercício profissional ou da ética e disciplina, e dá 
outras providências.  

152 24/11/2017 

Regulamenta os ressarcimentos a serem concedidos aos profissionais 
arquitetos e urbanistas e às pessoas jurídicas de valores pagos 
indevidamente aos CAU/UF, as devoluções do CAU/BR aos CAU/UF 
de sua cota parte e dá outras providências.  

151 27/10/2017 
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU/MA – Exercício 2017 e dá outras providências. 
  

150 22/09/2017 
Altera a Resolução CAU/BR n° 38, de 9 de novembro de 2012, que 
dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo 
Profissional do Arquiteto e Urbanista, e dá outras providências.  

149 22/09/2017 
Homologa a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 
do CAU/SC – Exercício 2017 e dá outras providências.  

148 22/09/2017 

Aprova a Primeira Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e 
Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR), para o exercício de 2017, e dá outras providências. 
 

147  17/08/2017 
Revoga disposição da Resolução CAU/BR nº 52, de 6 de setembro de 
2013, que aprova o Código de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), e dá outras providências.  

146 17/08/2017 
Dispõe sobre a confecção, a expedição e o recolhimento de carteiras 
de identificação profissional de arquitetos e urbanistas, revoga as 
Resoluções CAU/BR n° 14, de 3 de fevereiro de 2012, e n° 37, de 9 de 
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novembro de 2012, revoga os artigos 30 e 32, § 2° da Resolução 
CAU/BR n° 18, de 2 de março de 2012, e dá outras providências.  

145 18/08/2017 

Homologa a Primeira Reprogramação Ordinária dos Planos de Ação e 
Orçamentos dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 
do Distrito Federal (CAU/UF) para o exercício de 2017 e dá outras 
providências.  

144 28/07/2017 
Altera o Calendário Eleitoral das Eleições do CAU a serem realizadas 
no Ano de 2017 e dá outras providências.  

143 23/06/2017 

Dispõe sobre as normas para condução do processo ético-disciplinar 
no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR), para aplicação e execução das sanções de 
mesma natureza, para o pedido de revisão e para a reabilitação 
profissional, e dá outras providências.  

142 23/06/2017 

Dispõe sobre o requerimento de revisão da cobrança de anuidades, 
sobre o processo administrativo de cobrança precedente à suspensão 
do registro em razão de inadimplência, e dá outras providências.  

141 23/06/2017 
Homologa a Primeira Reprogramação Extraordinária do Plano de Ação 
e Orçamento do CAU/SP – Exercício 2017 e dá outras providências.  

140 26/05/2017 

Homologa a Primeira Reprogramação Extraordinária do Plano de Ação 
e Orçamento do CAU/PB e do CAU/RR – Exercício 2017 e dá outras 
providências. 
  

139 28/04/2017 

Aprova o Regimento Geral do CAU e o Regimento Interno do CAU/BR, 
revoga as Resoluções CAU/BR números 33, de 2012, 45 e 57, de 
2013, 78, de 2014, e 111, de 2015, altera a Resolução CAU/BR n° 60, 
de 2013, revoga as Deliberações Plenárias CAU/BR números 7 e 11, 
de 2012, e dá outras providências. (Alterada pela Deliberação Plenária 
DPOBR n° 0067-01/2017, de 22 de junho de 2017)¹  

138 18/05/2017 
Suspende, pelo período que especifica, o encaminhamento ao CAU/BR 
das informações sobre a execução do plano de ação dos CAU/UF.  

137  24/03/2017 
Homologa a Primeira Reprogramação Extraordinária dos Planos de 
Ação e Orçamentos do CAU/MS e do CAU/RS, Exercício 2017, e dá 
outras providências.  

136 24/03/2017 
Revoga o § 3º do art. 5º da Resolução CAU/BR nº 133, de 2017, e dá 
outras providências.  

135  17/02/2017 

Dispõe sobre a prorrogação da data de vencimento da anuidade em 
casos específicos, altera a Resolução CAU/BR nº 121, de 2016, que 
dispõe sobre as anuidades e sobre a negociação de valores devidos 
aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal (CAU/UF) e dá outras providências.  
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134  17/02/2017 

Dispõe sobre a isenção do pagamento de anuidades a profissionais 
portadores de doenças graves, altera a Resolução CAU/BR nº 121, de 
2016, que dispõe sobre as anuidades e sobre a negociação de valores 
devidos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 
Distrito Federal (CAU/UF) e dá outras providências.  

133 17/02/2017 

Dispõe sobre o processo administrativo de cobrança decorrente de 
inadimplência, sobre a inscrição em dívida ativa dos débitos de 
anuidades, multas e demais valores no âmbito dos CAU/UF, altera a 
Resolução CAU/BR n° 121, de 2016, e dá outras providências. 

132  20/01/2017 

Altera as Resoluções CAU/BR nº 18, de 2 de março de 2012, nº 26, de 
6 de junho de 2012, nº 35, de 5 de outubro de 2012, nº 49, de 7 de 
junho de 2013, nº 91, de 9 de outubro de 2014 e nº 93, de 7 de 
novembro de 2014, atualizando as exigências do CAU com relação à 
validação de documentos estrangeiros.  
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

O presente relatório apresenta as informações referentes ao Planejamento Organizacional e
Resultados nos itens 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 e 4.5.

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE, compreendendo a Unidade
Nacional  –  CAU/BR  e  as  Unidades  Estaduais  –  CAU/UF,  autarquia  criada  pela  Lei
12.378/2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios da ética e disciplina da
classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da
arquitetura e urbanismo”.
O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos com a
aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de
recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos
planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos
no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico até 2023.
O Planejamento estratégico de 2023 foca as prioridades políticas, estratégias e resultados
para o alcance da missão: Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos e da visão Ser
Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da Arquitetura e
Urbanismo.
O Plano de ação de 2017 foi realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023,
elaborado de forma integrada com os parceiros internos. Os projetos e atividades – metas,
resultados e indicadores de desempenho, focaram a contribuição a cada objetivo. O Plano
de  Ação  do  CAU/SE  para  o  exercício  de  2017  seguiu  as  premissas  e  orientações
estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na visão de longo prazo,
objetivando ao atendimento às perspectivas e objetivos estratégico que se apresentam no
Mapa.
Para a elaboração do Plano de Ação, Planejamento Tático e Operacional, estruturado em
iniciativas  Estratégicas  -  projetos  e  atividades  vinculados  aos  objetivos  estratégicos
priorizados para o exercício, as orientações e destinações estratégicas de recursos estão
em conformidade com as políticas e prioridades estabelecidas pelo Conselho, para 2017, na
forma das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação, aprovadas.
No decorrer do exercício, frente às metas realizadas e resultados alcançados no período,
bem como as novas políticas e diretrizes que se fizeram necessárias para um melhor
desempenho da atuação do Conselho, na busca do alcançar a sua Missão e Visão, e em
prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, ocorreram as correções e
ajustes no processo das reprogramações do Plano de Ação e orçamento de 2017, que
foram  realizadas  no  período,  observando  as  prioridades  e  estratégias  definidas  nas
Diretrizes para Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, na forma aprovada
pelo Plenário.
Os limites e condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 2017
situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações
frente às metas previstas justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU/BR, visando a
um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

 

Missão e Visão do Conselho.
 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
O CAU/SE em seu  Planejamento estratégico  tem como objetivo ser reconhecido como
referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.

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

Missão
Promover arquitetura e urbanismo para todos

Valores
Ética  e  transparência;  Excelência  organizacional;  Comprometimento  com a  inovação;
Unicidade e Integração; Democratização da informação e conhecimento; e, Interlocução da
Arquitetura e Urbanismo na sociedade.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno
Considerando o ambiente interno o CAU/SE tem desenvolvido  competências de dirigentes e
colaboradores,  cultura organizacional adequada às estratégias e  melhoria da infraestrutura
que viabilizam a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Análise de ambiente externo
O CAU/SE  em suas relações externas, se relaciona de forma a assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação com a sociedade, desenvolvendo ações que visam o acesso
da sociedade à
Arquitetura e Urbanismo e promoção do exercício ético e qualificado da profissão.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
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Macro Objetivo:  
Valorização da Arquitetura e Urbanismo 
Valorização da Arquitetura e Urbanismo na sociedade para a possibilidade da promoção de
arquitetura para todos. 

Objetivo:  
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os
arquitetos e urbanistas e a sociedade 
Atendimento de 100% das solicitações dos profissionais em até 30 dias; das pesquisas
respondidas por usuários externos, 100 % de satisfação. 

Meta:  
Realização de mini-cursos SICCAU 
Meta:  
Satisfação em 80% com as soluções das demandas 
Meta:  
Atendimento de 100% das solicitações dos profissionais em até 30
dias 
Meta:  
Realização Café dos Egressos 

Objetivo:  
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade 

Meta:  
Manutenção da pagina do CAU SE com previsão de 10.000
acessos 
Meta:  

O exercício 2017 ainda foi marcado pela instabilidade econômica, pelo período de eleições
internas, ausência  de  fontes  de  informações sobre  obras  e  serviços  no  estado,
indisponibilidade de informações e dados da gestão pública dos municipios do estado,
e  reduzido quadro funcional  implicando diretamente na realização das ações planejadas.  

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual
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, desenvolver um relacionamento e comunicação eficiente com a sociedade e
promover o exercício ético e qualificado da profissão.

Identificação da estratégia futura
Estimular  a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado,  fomentar  o
acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo, promover a Assistência Técnica para
Habitação  de  Interesse  Social, garantir  a  participação  dos  arquitetos  e  urbanistas  no
planejamento territorial e na gestão urbana.

Objetivos e Metas
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Presença de 50 % em notícias veiculadas na mídia no estado
como um todo 
Meta:  
Manutenção do Portal de Transparência 

Objetivo:  
Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e
Urbanismo 
Fiscalização de 100% dos serviços conhecidos em execução; aumento do número de
profissionais presentes com RRT emitida; alcance da média de RRT por profissional
prevista para o exercício, mesmo com crise econômica vivenciada no país, refletindo a
atuação da fiscalização no Estado. 

Meta:  
Aumento do número de profissionais presentes com RRT emitida 
Meta:  
Índice de 20% de presença profissional nos serviços fiscalizados  
Meta:  
Fiscalização de 80% dos serviços conhecidos em execução 

Objetivo:  
Fomentar o acesso da sociedade a Arquitetura e Urbanismo 

Meta:  
Seminário de Mobilidade Urbana 
Meta:  
Melhoria do índice de RRT por população 
Meta:  
Seminário Estadual de Arquitetura e Urbanismo 

 
 

  
 
 
 
 
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 
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Introdução
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil-CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal-CAU/UF foram criados com a Lei nº 12.378 de
31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no país.
Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia e
representatividade para a profissão.
Autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço
público federal, com sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo
o território nacional,  criado para cumprir a função de “orientar, disciplinar e fiscalizar o
exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios
de  ética  e  disciplina  da  classe  em todo  o  território  nacional,  bem como  pugnar  pelo
aperfeiçoamento  do  exercício  da  arquitetura  e  urbanismo  (§  1º  do  Art.  24  da  Lei
12.378/2010)

Missão/Finalidade institucional
Promover Arquitetura e Urbanismo para todos

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

"I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;
II  -  cumprir  e fazer cumprir  o disposto nesta Lei,  no Regimento Geral do CAU/BR, nos
demais atos normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do Regimento Geral do CAU/BR;
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas
jurídicas  habilitadas,  na  forma desta  Lei,  para  exercerem atividades  de  arquitetura  e
urbanismo, mantendo o
cadastro atualizado;
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os
acervos técnicos;
VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento Geral do CAU/BR;
X  -  deliberar  sobre  assuntos  administrativos  e  financeiros,  elaborando  programas  de
trabalho e orçamento;
XI  -  sugerir  ao  CAU/BR medidas  destinadas  a  aperfeiçoar  a  aplicação  desta  Lei  e  a
promover o cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e 34
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao
urbanismo,
assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas."
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4.2 RESULTADOS 

 

 

Análise crítica
Dentro da competência legal do CAU/SE no cumprimento de sua missão é importante a
observância  os incentivos para valorizar  o  profissional,  garantindo aos profissionais  e
estudantes  de  Arquitetura  e  Urbanismo  a  informação,  atualização  e  intercambio  de
conhecimento, bem como aproximar os profissionais do Conselho.

Anexo Mapa Estratégico.
 

 

ANEXO - Limites Estratégicos de Recursos--.pdf - Vide anexo do tópico 4.2 no final da
seção

ANEXO - Limites estrategicos.pdf - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção

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

“DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS DO CAU/BR E DOS CAU/UF
Art. 7° Os CAU/UF encaminharão ao CAU/BR, quadrimestralmente, até o último dia útil do
mês subsequente ao quadrimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de
ação,
contemplando:
I - relatório da execução do plano de ação, contemplando os resultados para os indicadores
do mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e
financeiras, frente ao previsto no plano aprovado;
II - justificativas da execução do plano de ação dos projetos e atividades, metas físicas e
financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao
previsto.”
 
O CAU SE em conformidade com o Plano de Ações e buscando o alcance dos objetivos
estratégicos planejados para 2017, pode-se afirmar êxito do seu propósito ao realizar 80%
do quanto planejado. Sendo a Fiscalização, a atividade primordial para o Conselho, atender
o  objetivo  estratégico  "  Tornar  a  fiscalização  um  vetor  de  melhoria  do  exercício  da
arquitetura e urbanismo",  a execução de 83,88% no montante de R$ 232.589,  que equivale
a  23,5% da  receita  arrecadada  no  exercício,  reflete  todo  o  empenho  dos  gestores  e
colaboradores  em valorizar e universalizar a Arquitetura para sociedade sergipana. As
ações físicas quais destacamos a fiscalização in-loco de 483 serviços em execução no
estado, com apenas um fiscal no quadro, resultando em 203 notificações e 12 autuações;
início da interiorização do CAU com ações em 04 municípios visitados, priorizando os que
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

compõem a região metropolitana de Aracaju e possuem profissionais instalados, ações
estas que se refletem no número de RRTs registradas, em um ano economicamente difícil, o
CAU SE superou a meta de arrecadação desta natureza de receita,  embora com redução
da arrecadação de anuidades  e suspensão de 55 registros profissionais, expressado no
indice de inadimplência   acima do previsto  que no final do exercicio  foi  de  21,1% de
profissionais  inadimplentes num universos de 1.104 ativos no  estado. 

Outro objetivo estratégico qual pode-se destacar exitoso em 2017  " Assegurar a eficácia no
atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade " , qual teve
sua meta alcançada através da execução da Atividade  "Atendimento" com realização de
83,81% do planejamento no montante de R$ 103.915 correspondendo a 10,5% da receita
arrecadada no exercício. Dentre as ações físicas realizadas para este objetivo, ressalte-se a
realização de 1.536 atendimentos somente entre os meses de junho a dezembro/2017, 
período em que foi implementado o controle de atendimento, e a realização de 5 turmas de
treinamento SICCAU para usuários externos.   Pode ainda salientar o objetivo estratégico "
Assegurar  a  eficácia  no  relacionamento  e  comunicação  com  a  sociedade",  com  a
manutenção do portal de transparência, que possibilita divulgar e disseminar ações, bem
como disponibilizar a qualquer pessoa da sociedade a informações sobre a gestão; com a
participação e inserção positiva do CAU/SE na mídia impressa, televisiva, rádio e mídia
alternativa sempre que o tema abordado tenha sido Arquitetura e Urbanismo; a realização
do 1º Prêmio de Monografia para Egressos, foi de suma importância no âmbito acadêmico,
numa valorização da formação dos novos profissionais Arquitetos e Urbanistas do Estado de
Sergipe.  Compondo  esse  quadro  o  CAU/SE,  também utilizou  as  mídias  digitais  para
alcançar o público em geral.
No ano de 2017 apesar da execução financeira ter alcançado 80%, a execução física foi
acima  do  previsto  pois  todos  as  ações  programadas  e  atividades  previstas  foram
realizadas.   Para o ano de 2018 existe a previsão de ampliação da fiscalização com a
contratação  de  mais  um  fiscal  concursado,  o  que  permitirá  a  realização  efetiva  da
interiorização e levantamento do número de profissionais arquitetos e urbanistas atuando
nas Prefeituras do interior do estado.

 

O desempenho orçamentário do CAU SE está descrito conforme abaixo:

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA
A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 775.552 que
corresponde a 69,61% da Receita Corrente que é de R$ 1.114.129.

DA DESPESA
A despesa realizada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 949.845 que
corresponde aproximadamente 80% da Proposta Orçamentária  de 2017,  que é de R$
1.194.962.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de
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2017, constatou-se um superavit orçamentário no valor de R$ 164.284 do valor arrecadado
até o mês de
dezembro de 2017.
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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

  Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 1.263.322,00 1.184.857,00 37.406,00 62.517,58 33.732,00 52.412,24 1.266.996,00 1.194.962,34

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.063.322,00 1.134.857,00 37.406,00 52.517,58 33.732,00 52.412,24 1.066.996,00 1.134.962,34

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 277.196,00 335.250,50 23.035,00 49.551,00 2.502,00 15.379,50 297.729,00 369.422,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 277.196,00 335.250,50 23.035,00 49.551,00 2.502,00 15.379,50 297.729,00 369.422,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 277.196,00 335.250,50 23.035,00 49.551,00 2.502,00 15.379,50 297.729,00 369.422,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 448.552,00 451.385,50 3.320,45 0,00 31.230,00 37.032,74 420.642,45 414.352,76

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

9.000,00 10.000,00 3.320,45 0,00 0,00 0,00 12.320,45 10.000,00

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

424.552,00 436.385,50 0,00 0,00 21.230,00 37.032,74 403.322,00 399.352,76

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 43.842,00 38.149,00 10.021,55 2.492,63 0,00 0,00 53.863,55 40.641,63

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 3.000,00 4.000,00 1.065,05 2.409,75 0,00 0,00 4.065,05 6.409,75

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 40.842,00 34.149,00 7.077,00 82,88 0,00 0,00 47.919,00 34.231,88

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 4.842,00 4.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.842,00 4.149,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

36.000,00 30.000,00 7.077,00 82,88 0,00 0,00 43.077,00 30.082,88
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6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS
CORRENTES 293.732,00 310.072,00 1.029,00 0,00 0,00 0,00 294.761,00 310.072,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 473,95 0,00 0,00 0,00 473,95

6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE
INFRAÇÕES 0,00 0,00 0,00 473,95 0,00 0,00 0,00 473,95

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 200.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 200.000,00 60.000,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 200.000,00 60.000,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 200.000,00 60.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 1.263.322,00 1.184.857,00 332.151,78 377.832,19 328.477,78 367.726,85 1.266.996,00 1.194.962,34

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 1.263.322,00 1.184.857,00 332.151,78 377.832,19 328.477,78 367.726,85 1.266.996,00 1.194.962,34

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 1.058.322,00 1.124.857,09 323.808,29 336.822,19 318.134,29 331.715,10 1.063.996,00 1.129.964,18

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 462.642,53 518.478,78 189.275,67 27.927,31 79.139,57 112.780,00 572.778,63 433.626,09

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 450.642,53 504.978,78 181.308,28 14.927,31 75.688,98 106.280,00 556.261,83 413.626,09

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 343.302,42 377.785,33 135.185,23 12.557,60 58.020,09 84.611,48 420.467,56 305.731,45

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 103.063,31 117.113,45 40.623,05 691,51 16.141,69 20.797,21 127.544,67 97.007,75

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.276,80 10.080,00 5.500,00 1.678,20 1.527,20 871,31 8.249,60 10.886,89

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 12.000,00 13.500,00 7.967,39 13.000,00 3.450,59 6.500,00 16.516,80 20.000,00

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 12.865,39 2.432,71 12.876,28 10.053,09 9.072,90 5.113,45 16.668,77 7.372,35

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 12.865,39 2.432,71 12.876,28 10.053,09 9.072,90 5.113,45 16.668,77 7.372,35

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.330,00 74.180,00 2.949,00 56.741,96 21.265,00 25.151,00 67.014,00 105.770,96

6.2.2.1.1.01.03.01 - 32.580,00 31.680,00 2.120,00 8.383,11 6.565,00 13.651,00 28.135,00 26.412,11
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REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 52.750,00 42.500,00 829,00 48.358,85 14.700,00 11.500,00 38.879,00 79.358,85

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

443.021,08 486.569,60 118.032,34 169.356,83 199.206,82 186.965,28 361.846,60 468.961,15

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS
DE CONSULTORIA 140.292,08 140.352,59 3.070,05 13.418,00 50.370,41 5.037,53 92.991,72 148.733,06

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

9.300,00 0,00 0,00 12.050,00 5.001,60 0,00 4.298,40 12.050,00

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO SISTEMAS
INFORMATIZADOS

49.795,00 65.328,00 1.029,00 0,00 1,07 65.328,00 50.822,93 0,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 197.884,00 236.489,01 96.895,54 101.136,98 125.374,71 102.565,75 169.404,83 235.060,24

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 45.750,00 44.400,00 17.037,75 42.751,85 18.459,03 14.034,00 44.328,72 73.117,85

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 21.600,00 13.850,00 673,93 7.415,00 2.000,00 0,00 20.273,93 21.265,00

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 21.600,00 13.850,00 673,93 7.415,00 2.000,00 0,00 20.273,93 21.265,00

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

32.863,00 29.346,00 1,07 65.328,00 7.450,00 1.705,37 25.414,07 92.968,63

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 24.413,00 27.346,00 1,07 0,00 0,00 0,00 24.414,07 27.346,00

6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS,
CONTRATOS E PATROCÍNIO 8.450,00 2.000,00 0,00 65.328,00 7.450,00 1.705,37 1.000,00 65.622,63

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

200.000,00 49.999,91 8.343,49 41.010,00 8.343,49 30.535,00 200.000,00 60.474,91

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 200.000,00 49.999,91 8.343,49 41.010,00 8.343,49 30.535,00 200.000,00 60.474,91

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

30.000,00 49.999,91 8.343,49 41.010,00 5.000,00 30.535,00 33.343,49 60.474,91

6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5.476,75 3.000,00 4.523,25

44



 

 

 
 
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

ADICIONAL POR FONTE

 

Introdução à execução transferências de recursos
CSC - Centro de Serviços Compartilhados - CAU BR.

Implementado pela Resolução no 60 do CAU/BR, o Centro de Serviços Compartilhados - CSC, criado em 07/11/2013, estabelece
diretrizes e regulamenta a gestão, manutenção e evolução dos serviços compartilhados:

1. Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU)
2. Gerencial: Siscont, Patrimônio, Passagens e Diárias e Almoxarifado;
3. Sistema de Informação Geográfica;

Estabelece as diretrizes relativas à gestão, manutenção e evolução de outros serviços a serem compartilhados.

TOTAL EXECUTADO NO EXERCICIO 2017 R$ 65.328

FUNDO NACIONAL DE APOIO AOS CAU/UF

Em  conformidade com o art. 60 da Lei no 12.378 de 31 de dezembro de 2010 e formalizado a partir da Resolução n. 27 do CAU/BR, o
Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF foi  instituído  como um fundo especial destinado a equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos
de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF),  cuja arrecadação seja insuficiente para a implementação
de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas.

O CAU SE permanece uma das unidades federativas que é contribuinte e beneficiária do Fundo de Apoio.

TOTAL EXECUTADO NO EXERCÍCIO 2017 R$ 27.346,00
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4.3.3 RECEITAS 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU BR

Beneficiário Modalidade Situação Data Início Data Término Valor Total
Pactuado

Valor Total
Repassado

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE Contrato de repasse Adimplente 01/01/2017 31/12/2017 R$27.346,00 R$27.346,00

 

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

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

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.194.962,34 1.114.129,41 80.832,93

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 1.134.962,34 1.114.129,41 20.832,93

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 369.422,00 317.700,67 51.721,33

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 369.422,00 317.700,67 51.721,33

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 369.422,00 317.700,67 51.721,33

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 283.121,00 256.477,89 26.643,11

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 40.290,00 30.514,44 9.775,56

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 36.750,00 25.354,75 11.395,25

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 9.261,00 5.353,59 3.907,41

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 414.352,76 436.806,24 -22.453,48

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 10.000,00 2.552,27 7.447,73
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                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 10.000,00 2.552,27 7.447,73

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 399.352,76 434.110,37 -34.757,61

                6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica - RRT 0,00 36.904,72 -36.904,72

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 399.352,76 397.205,65 2.147,11

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 5.000,00 143,60 4.856,40

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 143,60 -143,60

                6.2.1.2.1.05.07.09 - 6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições 5.000,00 0,00 5.000,00

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 40.641,63 50.609,80 -9.968,17

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 6.409,75 9.173,13 -2.763,38

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 6.409,75 9.173,13 -2.763,38

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 34.231,88 41.436,67 -7.204,79

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 4.149,00 11.871,59 -7.722,59

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 4.149,00 11.871,59 -7.722,59

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.082,88 29.565,08 517,80

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 30.082,88 14.878,36 15.204,52

                  6.2.1.2.1.06.05.07.004 - 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de
Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 0,00 13.977,97 -13.977,97

                  6.2.1.2.1.06.05.07.005 - 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Atualização
monetária 0,00 708,75 -708,75

            6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 310.072,00 308.031,26 2.040,74

              6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias
Intragovernamentais 310.072,00 308.031,26 2.040,74

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 473,95 981,44 -507,49
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4.3.4 DESPESAS 

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 473,95 981,44 -507,49

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 473,95 981,44 -507,49

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 60.000,00 0,00 60.000,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 60.000,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 60.000,00 0,00 60.000,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 60.000,00 0,00 60.000,00

 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 366.109,21 249.657,41 366.109,21 249.657,41 0,00 0,00 360.529,21 249.657,41

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 79.002,54 60.604,59 79.002,54 60.604,59 0,00 0,00 79.002,54 60.604,59

Demais elementos do grupo 97.416,88 85.127,77 97.416,88 85.127,77 0,00 0,00 97.416,88 85.127,77

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 19.071,08 18.519,79 19.071,08 18.519,79 0,00 0,00 19.071,08 18.519,79

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria
Contábil 42.523,72 45.490,00 42.523,72 45.490,00 0,00 0,00 38.754,64 45.490,00

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 0,00 0,00 40.500,00

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias 50.292,00 50.292,00 50.292,00 50.292,00 0,00 0,00 46.101,00 50.292,00
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6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional 34.455,62 27.955,50 34.455,62 27.955,50 0,00 0,00 34.455,62 27.955,50

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens
Imóveis 49.324,00 50.400,00 49.324,00 50.400,00 0,00 0,00 45.124,00 50.400,00

6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com
Telecomunicações 14.042,30 14.121,81 14.042,30 14.121,81 0,00 0,00 12.760,09 12.801,21

6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
Conselheiros/Convidados 30.587,75 39.912,17 30.587,75 39.912,17 0,00 0,00 30.587,75 39.912,17

Demais elementos do grupo 0,00 68.784,43 0,00 66.904,43 0,00 1.880,00 0,00 65.028,17

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

4. Investimentos

Demais elementos do grupo 19.538,80 3.860,00 19.538,80 3.860,00 0,00 0,00 19.538,80 3.860,00

5. Inversões Financeiras

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

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

 
 
4.5 INDICADORES 

 

Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de
Contratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11

 

Dentre as ações realizadas nos projetos e atividades executadas pelo CAU SE no exercício
2017, podemos destacar:

Com o projeto "Pratica da Ética em arquitetura e o exercício profissional",  a equipe da
fiscalização procedeu regularmente com visitas em rotas estabelecidas pelo setor e todas as
irregularidades  detectas  foram  apuradas  e  concomitantemente  todas  as  denúncias
protocoladas no CAU SE receberam tratamento adequado.
Foram realizadas 483 fiscalizações in loco relativas ao exercício profissional. Assim foi
possível  ampliarmos  a  atuação  da  ação  fiscal  visando  o  exercício  profissional  com
observância aos princípios legais vigentes, além da valorização da profissão e sua inserção
no mercado de trabalho.

Quanto aos processos da ética todos foram encaminhados, com alguns concluídos e outros
em tramitação.
 
 
Com  a  atividade  Comunicação  CAU  SE  foi  possível  atender  ao  objetivo  estratégico
"Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade", com ações de
manutenção da página do CAU SE, dando total transparência aos atos do Conselho e seus
gestores; com a ação manutenção da Assessoria de Imprensa, alcançando o estreitamento
da relação do Conselho com seu público-alvo.
 
Através da atividade "Atendimento" foi realizado o objetivo estratégico " Assegurar a eficácia
no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade", com
destaque para ação Cursos SICCAU, e a realização de 05 (cinco) cursos sobre a utilização
do SICCAU visando a preparação dos usuários para o manuseio do sistema.
 
 
 

 

Introdução aos indicadores utilizados pela entidade
ANEXO - Planilha indicadores.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção 49

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

50



Ação
fiscalização

Denominação
FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

Descrição sucinta do indicador
Indice de capacidade de fiscalização do CAUUF

Setor Responsável
GERENCIA TECNICA

Tipo de Indicador
Eficiência

Fórmula de Cálculo

Legenda da Fórmula de Cálculo

Índice previsto para ser alcançado no exercício
80% de fiscalização dos serviços conhecidos

Índice alcançado no exercício
100%

Natureza
Profissionais

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Trimestral

Análise crítica
A inexistência de fonte precisa de informações dos serviços existentes no estado, não
permite  o  levantamento concreto.  A unidade de fiscalização do CAU/SE no exercicio 
analisado, ainda que possuindo quadro técnico tão restrito , identificou e fiscalizou 483
serviços.

Observações

ANEXO - INDICADORES.pdf - Vide anexo do tópico 4.5 no final da seção
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Limites Estratégicos de Recursos--.pdf -
Anexo do tópico 4.2

 



DOS LIMITES DE APLICAÇÕES ESTRATÉGICAS:

 Aprovado 2017  Executado 2017        
  Variação

 % de  Execução 

Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)                  %  27,4% 23,4% -4,0%

Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)  %  12,3% 10,5% -1,8%

Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)                                                                                              %  5,2% 5,2% 0,0%

Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)                                                                                      %  0,2% 0,2% 0,0%

Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)                          %  8,2% 7,4% -0,8%

Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)     %  3,0% 2,2% -0,8%

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do valor total da folhas de 

pagamento )                
 %  4,0% 3,9% -0,1%

 Despesas com Pessoal  (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)  %  34,1% 34,0% -0,1%
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ANÁLISE DAS VARIAÇÕES ENTRE EM OS ÍNDICES APROVADOS E EXECUTADOS EM 2017.
O exercício 2017 ainda foi marcardo pela crise politica-econômica vivenciada no país, influenciando negativamente o mercado de trabalho , bem como as eleições internas  do CAU 

impactaram as ações do Conselho.

 LIMITES 



Despesas Totais por Modalidade de
Contratação.pdf - Despesas Totais por
Modalidade de Contratação - Anexo do

tópico 4.3.4
 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

CAU - SE

CNPJ: 14.817.219/0001-92

%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.

2016201720162017

Despesa PagaDespesa Empenhada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)

1,1111.230,5611,9118.024,5011,4814.999,6411,9018.024,501a) Convite

2,7127.524,08100,0002,7127.524,08100,000b) Tomada de Preços

00,00000,00000,00000,000c) Concorrência

1,8618.915,3862,1620.374,6831,9719.988,4762,2621.471,813d) Pregão

00,00000,00000,00000,000e) Concurso

00,00000,00000,00000,000f) Consulta

00,00000,00000,00000,000
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas

5,757.670,0284,138.399,1846,262.512,1984,239.496,314

2. Contratações Diretas (i+j)

4,4144.728,13155,0747.945,67264,4645.261,33155,2449.745,6726i) Dispensa

00,0002,3522.229,25500,0002,3422.229,255j) Inexigibilidade

4,444.728,13157,470.174,92314,545.261,33157,671.974,9231

3. Regime de Execução Especial

00,0000,323.012,70600,0000,323.012,706k) Suprimento de Fundos

0,00,0000,33.012,7060,00,0000,33.012,706

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

52,53533.249,041926,17247.276,16453,07538.829,041926,03247.276,164l) Pagamento em Folha

0,646.500,0035,6653.500,0090,646.500,0035,6353.500,009m) Diárias

53,2539.749,042231,8300.776,161353,7545.329,042231,7300.776,1613

5. Total

63,26642.147,194543,65412.362,965464,33653.102,564543,72415.260,0954

6. Total Geral

1001.015.084,94159100944.767,761371001.015.257,71159100949.844,62137

Página:1/1
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
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Impactar significativamente o 
planejamento e a gestão do 
território

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de municípios que 
possuem políticas públicas de 
planejamento e gestão do 
território (Estados)

número de municípios do Estado que 
possuem políticas públicas de 

planejamento e gestão do território
          ________________________________ x 100

total de municípios do Estado

(valor do ano)

dez/16 26% 26%
Não houve nova aferição em função da periodicidade. Também não 
ocorreu a disponibilização de informações pelos municípios 
pesquisados no período.

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

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice da capacidade de 
fiscalização (Estados)

quantidade de serviços 
fiscalizados pelo CAU/UF

             _____________________________     x 100
número de serviços em execução 

conhecidos no Estado

(acumulado no ano)

18/12/2017 80% 100%
Foram levantados pela equipe de fiscalização 483 serviços em 

execução no exercício,  e todos estes foram fiscalizados

Índice de presença profissional 
nos serviços fiscalizados 
(Estados)

quantidade de presença 
profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100
número de serviços 

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

18/12/2017 20% 49%
Em função das ações do Conselho, verificou-se aumento da 

conscientização dos profissionais em relação  a importância do RRT, 
refletindo a superação da meta inicialmente prevista.

Índice de RRT por mês por 
profissional ativo (Estados)

número total de RRT 
registrados por mês 

 ________________________________
número total de 

profissionais ativos no Estado

18/12/2017 5,4 5,49

A meta realizada resulta da média anual de RRT por profissionais 
ativos. Embora o cenário econômico com inequivoca restrição do 

mercado e reduzido quadro técnico, a atuação da unidade de 
fiscalização e divulgação de ações do CAU SE resultou no alcance da 

meta de RRTs.

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

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de atendimento 
(Estados)

número de solicitações 
tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100
número de solicitações

(valor do trimestre)

18/12/2017 100% 100%

Controle de atendimento implementado em junho/2017, e no período 
de junho a dezembro foram realizados 1.536 atendimentos entre 
presencial, telefônico e por e-mails. Todas as solicitações foram 

atendidas em até 30 dias.

Índice de satisfação com a 
solução da demanda (Estados)

número de usuários satisfeitos 
com a solução da demanda

            __________________________    x 100
número de usuários que 
responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

18/12/2017 80% 100%

Pesquisa de satisfação disponível apenas no site do CAU SE 
www.cause.gov.br, com 6 questionários respondidos e todos 

satisfeitos. O CAU SE em 2018, realizará campanha de incentivo junto 
ao usuários externo para aplicação da pesquisa.

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

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

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

valor orçamentário destinado 
a patrocínios 

            ____________________________      x 100
orçamento total

(valor do ano)

18/12/2017 0,2% 0,2%
O CAU SE pode apoiar ação de interesse do próprio Conselho, na 
disseminação do conhecimento com foco em Assistência Técnica, na 
formação dos futuros profissionais.

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

valor orçamentário 
investido (executado) em patrocínios

            ____________________________      x 100
valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

18/12/2017 50% 85,3%

Das ações voltadas ao ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo, 
promovidas por instituições parceiras, foi possível o patrocínio de uma 
ação realizada pelo IAB e UFS, com o custeio do traslado de um 
palestrante, que trouxe aos estudantes palestra "Assistência Técnica e 
Cidades".

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo como 
política de Estado

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Obrigatoriedade de planos 
urbanísticos para as cidades 
(Estados)

número de planos diretores que contemplam planos 
urbanísticos nos municípios do Estado

             ________________________________     x 100
número de planos diretores

nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

- 50% 0%
Não foi possível auferir este indice, em função da ausência de 

capacidade humana para visita aos municípios. Este indice será 
trabalhado em 2018.

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 
com a sociedade

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Acessos à página do CAU UF 
(Estados)

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

(acumulado no ano)

18/12/2017 10.000 18.000
Com a disseminação de ações, capacitações e atuação do CAU, houve 
um  aumento significativo de acesso  de profissionais e sociedade em 

geral a pagina do Conselho, superando as expectativas.

Índice de presença na mídia 
como um todo (Estados)

número de inserções na mídia 
em geral onde o CAU foi citado

                _______________________________   x 100
total de notícias sobre questões 

de Arquitetura e Urbanismo 

(valor do trimestre)

18/12/2017 50% 70%

O CAU SE tem buscado atuar de forma transparente, bem como numa 
comunicação constante e positiva através da mídia junto aos 

profissionais e sociedade do estado. Neste intuito,  quando o tema 
envolveu a Arquitetura e Urbanismo sempre que possível o CAU se fez 

presente.

Índice de inserções positivas na 
mídia (Estados)

número de inserções positivas do 
CAU na mídia 

                  _____________________________    x 100
total de inserções do 

CAU na mídia 

(valor do trimestre)

18/12/2017 90% 90% Desempenho dentro do previsto

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

3-INDICADORES INSTITUCIONAIS

3.1- INDICADORES DE RESULTADO



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

número de escolas do Estado com ética 
profissional na grade curricular

             _________________________________   x 100
número total de escolas do Estado

(valor do ano)

18/12/2017 75% 100%
Das 8 Escolas de Arquitetura do Estado, cadastradas no EMEC, todas 

possuem disciplinas com ética profissional no currículo

Índice de eficiência na 
conclusão de processos éticos 
(Estados)

número de processos éticos  
concluídos em um ano

         ____________________________ x 100
 número total de processos 

éticos

(valor do ano)

18/12/2017 50% 0

Pela natureza dos processos foram necessárias a realização de um 
número maior de audiências e diligências, o que resultou no 

prolongamento dos processos. Dos três processos existentes, 02 
encontram-se em julgamento pela legislação do CONFEA, e o terceiro 

teve abertura em agosto/2017.

Fomentar o acesso da 
sociedade à Arquitetura e 
Urbanismo

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

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

número total de RRT do Estado
____________________________

população do Estado (1000 habitantes)

(valor do trimestre)

18/12/2017 0,00007 2,59

O estado de SE  sendo o menor do país, possui uma concentração de 
profissionais atuando na capital Aracaju, desfavorecendo a população 
do interior. O CAU SE tem como meta para os exercícios vindouros a 

interiorização da Arquitetura e Urbanismo, fortalecendo ações de 
ATHIS. 

Índice de RRTs mínimas 
(Estados)

RRT mínima
_________________________

total de RRT no estado
18/12/2017 0,15 0,21

Foi verificado pela fiscalização que há uma distorção do valor auferido 
em função de equivoco/erro na emissão de RRT mínima pelos 
profissionais. Esta ocorrência já tem sido fruto de atuação da 
fiscalização com notificações e autuações.

Assegurar a sustentabilidade 
financeira

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de receita por arquiteto 
e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado
______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

02/01/2018 1.102 1032,56
Valores expressos em reais. Face a quadro econômico do país, 

ocorreram suspensões de registros profissionais, bem como não se 
concretizou a receita esperada para o exercício.

Relação receita/custo de 
pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado
                ________________________   x 100

receita corrente do Estado
02/01/2018 35,3% 34,0% Desempenho dentro do previsto

Índice de liquidez corrente 
(Estados)

ativo circulante
     ____________________ 

passivo circulante
02/01/2018 6,00 21,52

O exercício 2017 foi marcado ainda pela instabilidade econômica do 
país, além do período de eleições internas no Conselho e com 
reduzido quadro de pessoal, o que inviabilizou muitas ações, 

refletindo diretamente na execução e consequentemente no indice.

Índice de inadimplência pessoa 
física (Estados)

total de profissionais inadimplentes
          _________________________________ x 100

total de profissionais ativos
18/12/2017 15,6% 21,1%

Resultado dentro do previsto, com melhoria de conscientização 
profissional em função das ações fiscalizatórias.

Índice de inadimplência pessoa 
jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes
         ________________________________ x 100

total de empresas ativas
18/12/2017 27% 48,1%

O CAU SE vêm empreendendo esforços para fiscalizar e atuar sobre 
este quadro, buscando esclarecer a obrigatoriedade do pagamento de 

anuidade da pessoa jurídica.
Aprimorar e inovar os 
processos e as ações

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de processos 
aprimorados e/ou inovados 
(Estados)

número de processos críticos 
aprimorados e/ou inovados

            _______________________   x 100
total de processos críticos

(valor do semestre)

18/12/2017 0 10%

Embora não tenha sido previsto, e ainda não exista mapeamento dos 
processos críticos do CAU SE, em 2017 adotamos a  realização de 
encontros de planejamento para elaboração compartilhada do 
planejamento 2018, resultando na disseminação e melhoria do 
processo. Num universo de aproximadamente 10 processos 
conhecidos, o aprimoramento deste reflete 10% do todo.

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Média de horas de treinamento 
por colaboradores e dirigentes 
(Estados)

horas totais de treinamento 
_____________________________

número total de colaboradores 
e dirigentes 

(valor do trimestre)

18/12/2017 18 10
Face ao reduzido quadro funcional e situação econômica do país, o 

CAU SE  capacitou menos que o previsto a equipe técnica, 
intensificando nas necessidades proeminentes

Índice de aproveitamento dos 
treinamentos (Estados)

número de colaboradores e dirigentes 
com bom desempenho no treinamento 

          __________________________________   x 100
total de colaboradores e 

dirigentes treinados 

(valor do trimestre)

18/12/2017 80% 100%
Os colaboradores e dirigentes foram capacitados em áreas de atuação, 

sendo imediatamente aplicados os conhecimentos adquiridos.

Índice de competências 
desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores  
que evoluíram 

seu índice de competência
          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

18/12/2017 80% 100%
As competências pretendidas com os treinamentos foram 

desenvolvidas.

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

Fórmula Data da última medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho 

Índice de satisfação interna 
com a tecnologia utilizada 
(Estados)

número de usuários internos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100
total de usuários internos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

18/12/2017 50% 25%

Em pesquisa interna presencial com 4 colaboradores, os usuários 
retornaram com satisfação com uso do GAD e do Implanta, porém 
salientaram deficiências do SICCAU quais destacamos; ausência de 
notificação para usuário interno, interferindo negativamente na 
comunicação com os usuários externos (profissionais); erros 
constantes em relatórios implicando na confiabilidade das 
informações e sendo este o principal sistema operacional do CAU; 
lentidão e falhas de comunicação.

Índice de satisfação externa 
com a tecnologia utilizada 
(Estados)

número de usuários externos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100
total de usuários externos que 

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

18/12/2017 50% -
A pesquisa de satisfação com a tecnologia será implementada em 
2018.

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2017.



5 - GOVERNANÇA 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

O CAU/SE é uma das menores unidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas tem
evoluído em número de profissionais,  contando em 2017 com  aproximandamente  1.100 (
um mil e cem) profissiionais cadastrados , instalado no menor estado da federação, possui
uma  estrutura  de  menor  porte  e  uma  arrecadação  ainda  insuficiente  para  sua  auto-
sustentabilidade, contando com suporte financeiro do Fundo de Apoio, gerido pelo CAU BR
que mantem sua infraestrutura em funcionamento.
Possui um quadro reduzido,  exigindo de seus dirigentes no exercicio de cargos honorificos
maior empenho e desenvolvimento quase que diário das atividades internas.  A gestão
estima a convocação de mais um fiscal concursado para o próximo exercício visando a
melhoria no desempenho de suas funções e realização dos objetivos.

 

Em cumprimento as orientações e normativas dos orgãos controladores e de fiscalização
quanto a governança no setor público, visando a avaliação e monitoramento da gestão, com
objetivo de
implementação de politicas públicas e prestação de serviços de interesse da sociedade. Em
2017 houve a revisão do Regimento Interno, aprovado pelo CAU BR.  O CAU SE  manteve
uma estrutura minima suportada em orgãos internos conforme segue.

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO - COA
Normativo - Regimento do CAU SE
Atribuições e forma de atuação - A comissão de Organização e Administração do CAU/SE 
implementada com a reforma do Regimento Interno, compete propor, apreciar e deliberar
sobre  atos  normativos  relativos  à  gestão  da  estratégia  organizacional,  referente  a
atendimento,  funcionamento,  patrimônio  e  administração  do  CAU/SE;  sobre  atos
administrativos voltados à reestruturação organizacional do CAU/SE; sobre apuração de
irregularidades  e  responsabilidades  relacionadas  aos  aspectos  organizacionais  e
administrativos no CAU/SE; sobre propostas de aquisição ou alienação de bens móveis e
imóveis pelo CAU/SE, com relação aos aspectos administrativos e organizacionais; sobre o
Regimento  Interno  do  CAU/SE  e  suas  alterações; sobre  instituição,  composição  e
aprimoramento  do  funcionamento  de  órgãos  colegiados  do  CAU/SE; monitorar  o
cumprimento da legislação referente ao acesso à informação e à transparência no CAU/SE;
bem como atuar  em conjunto  com a  Comissão de  Planejamento  e  Finanças  CPFI  no
encaminhamento do cumprimento e revisões do Planejamento estratégico do CAU SE.

COMISSÃO DE EXERCICIO PROFISSIONAL - CExP
Normativo - Regimento do CAU SE
Atribuições e forma de atuação - A Comissão Permanente de Exercício Profissional - CExP
tem a função de propor a fiscalização e a implementação de instrumentos simplificados de
registros  de  profissionais,  de  pessoa  jurídica,  de  entidade  de  classe  e  associações
profissionais,  de  inclusões  de  profissionais  em  pessoas  jurídicas,  de  consultas,  de
denúncias, de acervo técnico, de autos de infração e de assuntos administrativos internos.
Submete-se a elaborar normas para a fiscalização e orientação do exercício profissional.
Encaminhar ao Plenário, devidamente relatados, todos os processos e requerimentos de
sua  competência  para  homologação  e  aprovação.  Apreciar  assuntos  de  interesse  da
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categoria profissional, das entidades de classe e associações profissionais, encaminhando
ao Plenário para homologação e aprovação.

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED
Normativo - Regimento do CAU SE
Atribuições e forma de atuação -A Comissão Permanente de Ética e Disciplina -  CED
compete especificamente a instruir processo de infração ao Código de Ética Profissional,
ouvindo testemunhas e partes, e realizando diligências necessárias para apurar os fatos,
observando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.  Emitir  relatório
fundamentado a ser encaminhado ao Plenário para apreciação, o qual deve fazer parte do
respectivo processo. Sugerir ao Plenário alteração nos dispositivos do Código de Ética
Profissional a ser encaminhada ao CAU/BR, quando julgar necessário.Sugerir ao Plenário a
criação e adoção de um Código de Conduta Ética do CAU/SE, que oriente as ações de seus
conselheiros, gestores e servidores, objetivando alcançar os princípios norteadores da
função ética e social desta autarquia.
A Comissão Permanente de Ética e Disciplina – CED deverá conduzir seu funcionamento
por meio de regimento interno próprio, aprovado pelo Plenário.

COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO - CEF
Normativo - Regimento do CAU SE
Atribuições e forma de atuação - A Comissão Permanente de Ensino e Formação – CEF
propõe o estreitamento as relações do CAU/SE com o sistema educacional da Arquitetura e
Urbanismo. Propor
e estimular as instituições de ensino a tratarem a questão acadêmica como um processo
que sempre se reflete na qualificação profissional e, consequentemente, no nível de vida da
comunidade. Analisar
requerimento  de  cadastramento  de  curso  ministrado  por  instituição  de  ensino,  para
deliberação do Plenário. Apreciar requerimento de registro de profissional diplomado no
exterior, no que diz respeito
à análise curricular e às implicações respectivas quanto a eventuais restrições de atividades
a serem estabelecidas. Examinar processos e requerimentos de instituições de ensino
pertinentes à formação
acadêmica de profissionais. Solicitar aos Cursos de Arquitetura e Urbanismo a atualização
do registro junto ao CAU/SE objetivando a adequação da suas grades curriculares às
atividades e atribuições
previstas no Artigo 2° da Lei 12.378/2010.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI
Normativo - Regimento do CAU SE
Atribuições  e  forma  de  atuação  -A  Comissão  de  Planejamento  e  Finanças-  CPFI
compete propor, apreciar e deliberar sobre atos normativos referentes à gestão estratégica
econômico-financeira  e  patrimonial  do  CAU/SE  e  sobre  a  revisão  do  Planejamento
Estratégico  do  CAU,  encaminhando-a  ao  CAU/BR; sobre  atos  econômico-financeiros
voltados à reestruturação organizacional do CAU/SE; sobre apuração de irregularidades e
responsabilidades relacionadas aos aspectos econômico-financeiros, no âmbito de sua
competência; sobre proposta de aquisição ou alienação de bens móveis e imóveis pelo
CAU/SE, com relação aos aspectos econômico-financeiros; sobre os planos de ação e
orçamento do CAU/SE, e suas reformulações; deliberar sobre processos de cobrança de
anuidades, taxas e multas; instruir,  apreciar e deliberar, em primeira instância, sobre o
deferimento de requerimentos de revisão de cobrança de anuidade, na forma dos atos
normativos  do  CAU/BR;  Dentre  outras  atribuições  compete  a CPFI  acompanha  as
aplicações dos recursos oriundos do Fundo de Apoio, como também as receitas geradas do
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5.2 DIRIGENTES 

pagamento das anuidades e das RRTs realizadas mensalmente, apreciando e deliberando
sobre a prestação de contas do CAU/SE.

 

Dirigente: ANA MARIA DE SOUZA MATINS FARIAS

CPF: 432.057.557-15

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: A791148

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição voto direto conselheiros titulares 1ª Plenaria 2015.

Ato de designação: ATA 1ª PLENARIA ORDINARIA 2015 e TERMO DE POSSE

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUZA

CPF: 152.361.454-49

Cargo: CONSELHEIRO ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: 1175955

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

VICE-PRESIDENTE , 1º SUPLENTE EM SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO TITULAR

Ato de designação: ATA PLENARIA

Data do Ato de
designação: 01/01/2016

Data inicial do mandato: 02/01/2016

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais O conselheiro titular EDSON FIGUEIREDO MARQUES pediu desligamento em agosto/2016
,ascendendo o primeiro suplente FERNANDO ANTONIO ao cargo de Vice-Presidente

Dirigente: ROZANA RIVAS DE ARAUJO

CPF: 563.739.020-72

Cargo: CONSELHEIRO ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A 21209-1

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE
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Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição através de voto direto do plenário.

Ato de designação: ATA PLENÁRIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais Conselheira estadual titular e diretora geral do CAU/SE

Dirigente: JULIO CESAR O SANTANA

CPF: 803.454.685-20

Cargo: CONSELHEIRO ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A 40802-6

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENÁRIA 001/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MARCOS VINICIUS SANTANA PRUDENTE

CPF: 574.324.065-53

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A 30958-3

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL

CPF: 481.381.265-15

Cargo: Conselheiro Federal Titular

Registro Profissional: A 22536-3
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Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA

CPF: 678.226.904-00

Cargo:

Registro Profissional: A 19769-6

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE

Dirigente: JOSÉ QUEIROZ DA COSTA FILHO

CPF: 201.736.015-53

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A 11680-7

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: RODRIGO FONSECA GONCALVES

CPF: 787.262.205-04

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

64



Registro Profissional: A 40803-4

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: KARINNE SANTIAGO ALMEIDA DANTAS

CPF: 910.307.655-53

Cargo: CONSELHEIRO ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A 30970-3

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ANDREA GALINDO DE GOES

CPF: 910.270.475-72

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A 30974-5

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PLENARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015.

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: ROSANY ALBUQUERQUE MATOS

CPF: 187.206.843-04
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5.3 AUDITORIA 

 

 

 
 
5.4 APURAÇÕES 

 

 

 

 
 
5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A 8875-7

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SERGIPE

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA PELNARIA 01/2015 de 06 de janeiro de 2015.

Data do Ato de
designação: 06/01/2015

Data inicial do mandato: 06/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

 

O CAU/SE ainda não possui disponibilidade de recursos  para constituição de uma unidade
de auditoria interna.

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as
providências adotadas
Não houve no CAU/SE ocorrências que demandassem apurações.

Informações adicionais

 

O CAU SE em função da instabilidade econômica e incertezas do mercado, buscou com
total  prudência a realização dos objetivos e metas planejados para o exercício.  Neste
sentido obteve exito com a realização das ações previstas, destacando-se a melhoria na
arrecadação  com  emissão  de  RRT,  num  claro  reflexo  de  ações  de  conscientização
profissional quanto não apenas a obrigatoriedade, mais também a efetividade, propriedade e
segurança  dos  projetos  e  serviços  resguardados  pelo  Registro  de  Responsabilidade
Técnica-RRT.
Ainda com relação a  gestão  de  riscos  internos,  voltados  a  infraestrutura  e  gestão  de
recursos  humanos,  foram  renovados  os  extintores  contra  incêndios,  realizado
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5.6 REMUNERAÇÕES 

 

 

 
 
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

acompanhamento dos itens PCMSO - exames periodicos e vacinação do corpo técnico para
novos e já componentes do quadro.
Na busca pelo constante aprimoramento da gestão dos reduzidos recursos financeiros,
foram implementados normativos de controles para gestão do orçamento e finanças do CAU
SE.
Ciente  da  necessidade  de  melhorias  dos  controles  internos,  foram  contempladas
no planejamento do exercicio seguinte, ações com esta finalidade.

 

O CAU SE não tem qualquer dispêndio com remunração ou contra-prestação aos seus
conselheiros e diretores, sendo todos cargos honoríficos.

 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE

Contratação pelo CAU BR através de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico,
segundo os ditames jurisprudenciais do TCU, sem prejuízo da melhor forma de assegurar-se a
qualificação técnica de possíveis licitantes, nos limites legais.

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São Paulo – SP.

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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

 
 
6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

O Regimento Interno do CAU/SE normatiza e orienta a infraestrutura e quadro de pessoal a disposição do Conselho.

 

O CAU SE não possui uma unidade especifica para gestão de pessoas, sendo atribuída está função à gerencia geral sob a direção da
presidência , orgão gestor máximo da administração.
Em 2017 , o CAU/SE  teve uma equipe mais estável  o que refletiu numa gestão mais eficiente e ainda que com reduzido quadro realizou
ações e atividades que lograram exito ao planejamento. Com um quadro composto por quatro colaboradores concursados, um colaborador
de livre provimento e dois estagiários,  o CAU/SE cumpriu as metas estabelecidas para o exercício 2017.
 

 

Força de trabalho da UPC
Introdução
O CAU/SE face a sua disponibilidade orçamentária e financeira conta com reduzido quadro de pessoal a sua disposição.
Analise Crítica
O CAU SE um dos menores conselhos estaduais de arquitetura e urbanismo, com poucos recursos, ainda sem auto-suficiencia financeira,
dependente  da contribuição do fundo de apoio para manutenção da sua infraestrutura, tem um quadro de pessoal formado por 04
colaboradores, sendo dois Arquitetos e Urbanistas, funcionários de carreira, um colaborador concursado no atendimento, e um de livre
provimento.

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 3 3 0 0
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       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 3 3 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 3 3 0 0

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

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

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

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 1 1 1

4. Total de Servidores (1+2+3) 5 4 1 1

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1 2

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 1 2

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1 2

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 0

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

69



 

Detalhamento da estrutura da UPC
Introdução
O CAU SE conta com uma reduzida estrutura de pessoal conforme já foi citado no item 6.1.
Analise Crítica
O avanço na realização do Planejamento Estratégico do CAU/SE, está sujeito a melhoria da infraestrutura e disponibilidade de corpo
técnico, o que tem sido uma busca constante da gestão. 

Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva Ingresso no exercicio Egresso no exercicio

1. Cargos em Comissão 4 2 2 2

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 4 2 2 2

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 2 1 1 1

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

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

               1.2.4. Sem Vínculo 2 1 1 1

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 2 2 0 0

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

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

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 6 4 2 2

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
O quadro de pessoal do CAU/SE esta suportado por sua disponibilidade orçamentária e financeira, sendo de conhecimento da gestão a
necessidade de maior força de trabalho para o atendimento pleno das funções e atibuições do Conselho, bem como para o alcance de sua
missão na promoção da aquitetura para todos.
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6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

 

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
Face ao reduzido quadro, temos dois colaboradores totalmente voltados para  área fim e os outros dois colaboradores do quadro atendem
a área meio, dando suporte ao CAU como todo.
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
Não há pessoal aposentado, por ser o Conselho uma autarquia com poucos anos de criação.

 

Despesas com Pessoal
Análise Crítica
As variações ocorridas no corpo funcional (Servidores sem vínculo) do CAU/SE no exercício de 2017, deram-se em função da tercerização
da Assessoria Juridica. Em relação aos Servidores de Carreira vinculados ao órgão, não houve alterações. Face as necessidades e
demandas do CAU/SE existe a prospecção para nomeação de mais um concursado visando a melhoria do quadro funcional para a
unidade de fiscalização o mais breve possível.

Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2017 188.821,31 0,00 7.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.821,31
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

 

 

 

2016 134.667,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.667,50

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2017 101.538,67 0,00 0,00 0,00 6.132,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107.671,27

2016 231.441,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.441,71

Servidores cedidos com ônus

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Com objetivo de minimizar os riscos o CAU/SE adotou medidas de segurança:
- Exames de saúde laboral;
- Manutenção dos extintores contra incêndios;
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 

 
 
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 
 
6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

O CAU/SE não teve funcionários temporários.

 

O CAU/SE não possui unidade específica de Tecnologia da Informação.

 

O CAU/UF, em conjunto com o CAU/BR, conta com o atendimento do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, conforme definido na
Resolução n. 92 do CAU/BR, de 10 de outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:

a) Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos
módulos:
1 - Gerencial: Orçamentário, Financeiro e Contábil, Centro de Custo, Patrimônio, Passagens e Diárias,
Almoxarifado, Compras e Contratos;
2 - Corporativo e Ambiente Profissional;
3 - Sistema de Informação Geográfica;

b) Serviço de DATA CENTER;

c) Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:
1 - Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);
2 - Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800;
3 - Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;
4 - Atendente Virtual.”
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

 

 

 
 
7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

Essa  seção  apresenta  os  meios  de  comunicação  dos  usuários  do  Sistema  de
Comunicação com o CAU/SE. O sistema é todo informatizado possibilitando aos usuários
manter a comunicação com o conselho via o SICCAU. Maiores detalhes sobre os meios de
comunicação com o conselho serão apresentados nos itens 7.1. 7.2, 7.3 e 7.4.

 

Introdução
O CAU/SE funciona em uma Galeria Comercial situada na Rua José Calumby, nº 155 -
Bairro Suissa, local que o cidadão terá o contato presencial, sendo importante ressaltar que
a edificação onde está instalada a sede do conselho obedece a Lei 10098/2000, que é a lei
de acessibilidade, tendo rampa de acesso e banheiro adequados a atender ao cidadão com
necessidades especiais. O contato também pode ser feito através de ligações telefônicas,
pelo nº 079 3255 - 1503 ou pelo celular do atendimento 079 98132 -5608 . Além do contato
presencial temos os meios virtuais de comunicação com o cidadão. Esses meios são:

Via e-mail - atendimento@cause.gov.br
site - www.cause.gov.br
Redes sociais:
Facebook: CAU Sergipe
Twiter: @CAUSE01

Análise Crítica
Os meios de contato entre a sociedade, a comunidade de arquitetos sergipanose o CAU/SE,
mostraram-se efetivos e eficientes, mesmo diante do corpo reduzido de colaboradores, que
são  responsáveis  pela  recepção  e  tratamento  das  demandas.  As  possibilidades  de
atendimento automático de alguns tipos de solicitações, tais como a baixa de RRT Simples
sem necessidade de análise do CAU/UF, prevista pela Resolução 91,proporcionaram maior
celeridade no atendimento. A atuação da fiscalização gerou um aumento no numero de
RRTs emitidas,  bem como as  ações  que envolveram capacitação e  disseminação de
conhecimento proporcionaram melhoria na interlocução CAU > Instituições de ensino >
profissionais> sociedade.

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

1536 0 0 0 1536

Canais de Acesso
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7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

 

 
 
7.4 ACESSIBILIDADE 

 

Em sua página o CAU/SE  disponibiliza um link que permite aos cidadãos dar sua opinião e
sugestões sobre a qualidade do atendimento prestado ao público. Contudo o acesso quase
não é utilizado pela sociedade.

 

Introdução
O canal da transparência do CAU/SE funciona da página do Conselho através da Portaria
nº24/2016, com as devidas correções solicitadas pelo CAU/BR.

Endereço do portal da transparência
www.cause.gov.br

Informações disponíveis ao Cidadão
O Portal da Transparência de acordo com as exigências da Lei de Acesso a Informação
(LAI) Lei n º 12527/2011 disponibiliza de informações públicas de direito do cidadão. No
portal estão disponíveis as seguintes informações:

- Informções Institucionais;
- Legislação;
- Planejamento;
- Finanças;
- Licitações
- Viagens;
-Gestão de Pessoas;
- Canal para os profissionais e
- Registro de pedidos.

Análise crítica
Em cumprimento  a  Lei  12.527/2011,  este  Conselho  disponibiliza  as  informações  na 
Plataforma de Transparência, criada pelo CAU/BR, o Portal da Transparência, aprovado
pelo TCU.

 

No cumprimento da Lei  de Acessibilidade,  relativas a Lei  10.098/2000 que estabelece
normas relativas as promoção de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências ou
mobilidade reduzida o CAU/SE cumpre todos os requisitos, uma vez que conta em seu
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acesso principal com rampa, vagas para deficientes e idosos. Ainda visando requisitos para
o atendimento da Lei da acessibilidade, o CAU/SE disponibiliza  dois banheiros adaptados
para atender as pessoas com necessidades especiais. A adequação foi realizada tanto no
banheiro para o público, quanto no banheiro para os funcionários.
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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

 
 
8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

Essa seção será apresentada através de dados relativos aos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

 

O CAU SE encerrou o exercicio 2016  com superávit financeiro acumulado de R$ 319.622
(trezentos e dezenove mil seiscentos e vinte e dois reais ).

A movimentação financeira em 2017 ocorreu conforme a seguir:

Da execução orçamentária
Receitas correntes - O CAU SE apresentou em 2017 arrecadação no valor de R$ 775.552
que corresponde a  97,6% da proprosta orçamentária de 2017 que é de R$ 794.333, e 
668,33% das  receitas  correntes  previstas  que  foi  de  R$  1.134..962.  O  planejamento
orçamentário  de  2017  já  tinha  previsão  de  redução  de  recursos  em  função  da  crise
vivenciada no país, A arrecadação do CAU SE, embora tenha ocorrido um aumento no
ingresso de profissionais com anuidades não alcançou o esperado. Embora com quadro
reduzido a atuação da fiscalização proporcionou uma arrecadação maior que o previsto com
emissão de
RRTs, refletindo uma melhoria da conscientização profissional sergipana. No entanto o
CAU/SE ainda apresenta  arrecadação insuficiente para sua auto-sustentação..
Despesa  -  A despesa realizada no exercício 2017 foi  da importância de R$ 949.945, 
representando 79,5% da proposta orçamentária 2017 que é de R$ 1.134.962.

Resultado  orçamentário  -  Comparando-se  a  Receita  Arrecadada  com  a  Despesa
Realizada até dezembro de 2017, constatou-se um Superavit  Orçamentário no valor de R$
164.284. Este resultado justifica-se pela crise que impactou o mercado de trabalho com
grande retração, bem como  devido ao período eleitoral interno do Conselho que sendo os
gestores membro da chapa única, inviabilizou a realização de algumas ações. 
Ficou pendente de realização a ultima parcela 2017 do Fundo de Apoio pelo CAU BR,
aproximadamente R$ 19.000, à ocorrer no exercicio seguinte em 2018. Porém a despesa
custeada com recursos do fundo de apoio, foram realizadas no exercicio 2017.

Resultado financeiro - O CAU SE apresentou no Balanço Patrimonial em dezembro de
2017 Superávit Financeiro da ordem de R$ 499.228 , resultado que poderá utilizado pelo
CAU/SE para a abertura de créditos adicionais no orçamento, com fins de realização de
investimentos patrimoniais.
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 

Justificativa
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe adotou as Normas Brasileira
de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público no exercício de 2017

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
A metodologia aplicada para estimar a vida útil de um ativo foi através da análise do tempo
que este materá a capacidade de gerar benefício econômico para Conselho e os aspectos
técnicos referentes ao desgaste físico e obsolescência do bem.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
A depreciação e a amortização foram cáluladas sobre o valor líquido depreciável, ou seja, o
valor do custo de aquisição menos o valor residual projetado para o bem ao final de sua vida
útil. 

Taxas utilizadas para os cálculos
                                                                                                        PERCENTUAL
                                                                                            VLR RESIDUAL    DEPRECIAÇÃO
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS    
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                             10,00%    10,00%
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos                                10,00%    10,00%
1.2.3.1.1.03 - Instalações                                                            10,00%    10,00%
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                            10,00%    10,00%
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados  10,00%     20,00%
 

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido
A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração dos ativos foi pelo seu valor
original quando reconhecidos.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
O valor total da depreciação no exercício de 2017 foi no valor de R$ 9.548,91 (nove mil
quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Informações adicionais

 

O CAU/SE atendendo orientações e normativos do orgão central CAU/BR, adota os mesmos
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8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

procedimentos contabeis com realização dos registros por centros de custos para fins de
demonstração da execução do seu Plano de Ação anual, porém não realiza apuração de
custos nos moldes utilizados pelas entidades com fins lucrativos.

 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

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

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

ANEXO - NOTAS_EXPLICATIVAS_CAU SE 2017.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
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NOTAS_EXPLICATIVAS_CAU SE
2017.pdf - Anexo do tópico 8.4
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE 
 
Demonstrações contábeis 
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conteúdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis 
 
Balanço patrimonial 
 
Balanço financeiro 
 
Balanço orçamentário 
 
Demonstração das variações patrimoniais 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
OBS: O relatório será incluído oportunamente, entretanto os modelos podem ser 
consultados por meio da NBCTA 700 do Conselho Federal de Contabilidade. 
 

NBCTA700.pdf

 
  
 
 
 
 
 



 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de Reais) 
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1. Informações gerais 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe – CAU/SE, criado pela Lei nº 
12.378/2010 tendo como principais atividades orientar, disciplinar e fiscalizar o 
exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. 
 
O CAU/SE é uma autarquia vinculada à Administração Indireta dotada de personalidade 
jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, cujas 
atividades são custeadas exclusivamente pelas próprias rendas, tendo sua estrutura e 
organização, estabelecidos no Regimento Geral do CAU aprovado pela Resolução 
CAU/BR nº 139/2017 e Regimento Interno do CAU/SE. A entidade goza de isenção 
tributária, conforme artigo 150, inciso VI, parágrafo 2º da Constituição Federal de 
1988. 
 
O Conselho está localizado na na Rua DR. José Calumby, nº 155 - sala 1 e 2 Centro 
Empresarial Fernanda Machado, Bairro Suissa, Cep: 49.050-020 – Aracaju - Se. 

 
2. Apresentação das demonstrações contábeis 

 
2.1. Base de preparação  
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade 
aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) – Demonstrações 
Contábeis. 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda 
funcional da Entidade. 

 
2.2. Base de mensuração 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com 
exceção dos seguintes itens: 

  
���� Provisões para férias de empregados/funcionários; 

 
���� Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível; 

 
���� Provisões para contingências, sempre que constituídas; e 

 
���� Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída. 

 
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação  
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Entidade, sendo que os valores foram arredondados, de forma comparativa com as 
demonstrações contábeis do exercício anterior. 
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
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2.4. Uso de estimativas e julgamentos  
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, 
principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado (Nota 3.4), a 
estimativa para perdas em função do risco de crédito de contribuintes (Nota 3.2.1) e a 
provisão para riscos trabalhistas e cíveis (Nota 3.8). Os valores definitivos das 
transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua 
realização ou liquidação. 
 

3. Políticas Contábeis 
 
Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, 
aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, exceto no que tange às 
provisões para devedores duvidosos (subitem 3.2.1), ressaltam-se: 
 
3.1. Caixa e equivalente de caixa 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do 
título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, 
os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 

 
3.2 Créditos de anuidades 
Os créditos de anuidades relativas ao exercício do balanço são reconhecidos ao início 
do exercício em conta específica, pelo valor estimado em proposta orçamentária 
referente à previsão de receitas dos profissionais e empresas ativos no banco de dados 
do CAU/BR. Após o encerramento do exercício, o saldo não recebido é transferido para 
outra conta do ativo, representando créditos de anuidades de exercícios anteriores. 

 
3.2.1 Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

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

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

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

d) Reflexo patrimonial comparativo 

 2017 2016 
Créditos de Anuidades 445.662,51 558.112,80 
(-) Perdas de Devedores Duvidosos (284.942,66) - 

Do montante de R$ 284.942,66 do ajuste contábil implantado em 2017, somente o 
valor de R$ 93.562,86, incidente sobre os créditos de anuidades de 2017, foi 
registrado como variação patrimonial diminutiva do exercício do balanço, portanto 
não afetando o resultado patrimonial de 2017. O restante de R$ 191.379,80 
incidentes sobre créditos de anuidades dos exercícios de 2012 a 2016 foi registrado 
como “Ajustes de Exercício Anteriores” reduzindo diretamente os Resultados 
Acumulados no Patrimônio Líquido do Conselho. 

 
3.3 Estoques 
Os estoques são registrados ao custo de aquisição, que não supera os valores de 
mercado ou valor líquido de realização. Os estoques estão representados 
exclusivamente pelo almoxarifado de materiais de uso e consumo em expediente. 

 
3.4. Imobilizado 
Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas 
por “impairment”, quando aplicável. 
 
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades da Entidade. 
 
O CAU/SE segue integralmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 expedida 
pelo CAU/BR, quanto aos procedimentos na aquisição, baixa e na 
depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais. 
 
A depreciação é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao 
longo da vida útil estimada, como segue:  

Anos Valor residual

Móveis e utensílios 10 10%

Veículos de uso administrativo 8 10%

Veículos de uso da fiscalização 5 10%

Máquinas e equipamentos 5 10%

Equipamentos de processamento de dados 5 10%

Biblioteca 10 0%

Utensílios de copa e cozinha 5 10%

Sistemas de processamento de dados 10 10%

Instalações 10 10%  

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. 
 
Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados 
comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na 
execução orçamentária. 
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3.5. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros 
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de 
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor 
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. 

 
3.6. Outros ativos e passivos 
Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Quando requerido, os 
elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor 
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.  
 
Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as 
obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos 
do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, 
sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. 
 
3.7. Fornecedores 
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar 
por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal das 
atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante.  
 
Elas são reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 
 

3.8. Provisões para riscos cíveis e trabalhistas 
Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As 
provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a 
obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos 
relacionados ao passivo. 
 
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas 
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da 
Entidade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas 
estão descritos na nota explicativa nº 13. 
 
Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos 
de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria 
STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma 
Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração 
de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CAU/SE procedeu ao registro 
contábil de Provisões para Contingências Cíveis e Trabalhistas ao encerramento do 
exercício de 2017. 
 
Base de mensuração – O CAU/SE adota a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017 
expedida pelo CAU/BR, em consonância com as instruções contidas no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 
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As contingências que compõem o passivo circulante e/ou passivo nãocirculante, se 
aplicável, observa os critérios do estudo de possibilidade deperdas cuja elaboração é 
de responsabilidade da Assessoria Jurídica do Conselho. 
 
As ações judiciais trabalhistas ou cíveis com estimativa devalor confiável e que 
apresentam uma situação de saída de recurso provável são tratadas como provisão no 
passivo circulante e/ou passivo nãocirculante. As ações que não possuem estimativa 
confiável ou que nãodemonstram probabilidade de saída de recursos são tratadas como 
passivos contingentes, integrando as notas explicativas às demonstrações contábeis. 
 
Reflexo patrimonial comparativo 

 2017 2016 
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo - - 
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - - 
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo - - 
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - - 

Total - - 
 

3.9. Balanço Patrimonial 
O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia 
qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade. 
 
A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e 
“não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. 
 
3.10. Balanço Orçamentário 
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas 
em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações 
com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. 
 
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o 
planejamento e a execução orçamentária. 
 
3.11. Balanço Financeiro 
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 
ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. 
 
3.12. Demonstração das variações patrimoniais 
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no 
patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício. 
 
As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 
 
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações 
quantitativas aumentativas e diminutivas. 
 
Resultado Patrimonial Efetivo 

Face às implantações de políticas contábeis em 2017, de Provisões para Contingências 
detalhadas na nota explicativa 3.8, demonstra-se a seguir o Resultado Patrimonial de 
2017 efetivo, escoimado dos reflexos das variações patrimoniais diminutivas (VPD) 
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relativas a exercícios anteriores registradas acumuladamente em 2017. 

RESULTADO PATRIMONIAL 2017 
Superávit Patrimonial demonstrado 198.438,35 
+ Montante das VPD ref. Provisões p/Contingências exercícios 
Anteriores 

 
- 

RESULTADO PATRIMONIAL EFETIVO 2017 
Superávit Patrimonial 198.438,35 

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

4. Gestão de risco financeiro 
 

4.1. Considerações gerais e políticas  
As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área 
financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta 
governança. 
 
As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas 
demonstrações financeiras podem ser resumidos como segue: 

 
a) Risco de Crédito 
O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 
não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações financeiras nos 
termos pactuados. Essa exposição está relevantemente associada às aplicações 
financeiras mantidas pela Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5, bem como 
aos valores a receber (anuidades), descritos na Nota Explicativa nº 6.  
 
O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está 
substancialmente mitigado:  
 
i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente 
aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de 
vencimento são de curto prazo; e 
 
ii) com relação as contas a receber os valores estão anuidades a receber dos 
profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da profissão as 
anuidades precisam estar adimplentes. 
 
Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável 
desses ativos. 

 

b) Risco de mercado 
O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e compreende os 
riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está 
relevantemente associada às taxas pactuadas com instituições financeiras das 
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aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme apresentada na Nota 
Explicativa nº 4. O entendimento da Administração é de que o risco de taxa de 
juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de 
renda fixa com taxas atreladas à variação do DI, com insignificante margem de 
alteração. 
 
c) Risco de liquidez 
O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os 
compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A 
previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio 
do departamento financeiro. 
 
A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às 
necessidades operacionais. 

 
5. Caixa e equivalentes de caixa 
 

2017 2016 
Caixa - - 
Banco conta movimento 531.960,83 367.644,12 
Total 531.960,83 367.644,12 

                                                                      

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

6. Créditos de curto prazo 
 

2017 2016 
Créditos de anuidades do exercício                                164.354,17 105.173,93 
Créditos de anuidades de exercícios 
anteriores                

223.056,95 152.870,80 

( - ) Provisão para devedores duvidosos                         (284.942,66) - 
Total 102.468,46 258.044,73 

 
  

Abaixo o aging list dos créditos a receber em 31 de dezembro de 2017 e de 2012 a 
2016: 
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                                                                                      2017                         2016  

A vencer                                                                            -                                 -  

Vencidos 

Até 30 dias                                                                        -                                 - 

De 31 a 60 dias                                                                  -                                 - 

De 61 a 90 dias                                                                  -                                 - 

De 91 a 180 dias                                                        387.411,12                 258.044,73 

(-) Provisão para devedores duvidosos                      (284.942,66)                           - 

 Total                                                                      102.468,46               258.044,73  

 
A Entidade registra a provisão para perda estimada para créditos de liquidação 
duvidosa, após análise individualizada.  
 

7.   Demais créditos e calores a curto prazo  

 
2017 2016 

Adiantamento salarial                                - 3.473,58 
Tributos a recuperar/compensar                                2.296,42 650,62 
Entidades públicas devedoras 25.857,29 24.539,03 
Devedores da entidade 1.426,29 4.800,72 
Total 29.580,00 33.463,95 

                                                                             

8. Imobilizado 
 
                                                                                                           Líquido 

 Custo Depreciação 
acumulada 2017 2016 

 Móveis e Utensílios 39.494,26    

 Máquinas e Equipamentos 33.392,93    

Instalações  1.584,90    

Utensílios de Copa e Cozinha 1.020,00    

Equipamentos de Proc. de Dados 16.035,84    

Sistemas de Proc. de Dados 2.060,39    

Total Bens Móveis 93.588,32 (39.289,75) 54.298,57 59.987,48 

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

 
 
A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado: 
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Movimentação do ativo imobilizado: 
 

                                                                                                   

Bem 31/12/2016 Adições Baixas 31/12/2017 

Móveis e Utensílios 39.494,26  - 39.494,26 

Máquinas e Equipamentos 29.532,93 3.860,00 - 33.392,93 

Instalações 1.584,90  - 1.584,90 

Utensílios de Copa e Cozinha 1.020,00  - 1.020,00 

Equipamentos de Proc. de Dados 16.035,84  - 16.035,84 

Sistemas de Proc. de Dados 2.060,39  - 2.060,39 

Total Bens Móveis 89.728,32 3.860,0 - 93.588,32 

 
 

9. Fornecedores a pagar 
 
  
                                                        2017                2016 

 Prestação de serviços                                                     3.196,86          19.835,49 

 Total                                                                                    3.196,86        19.835,49 

                                                       
 
 

Abaixo o aginglist dos fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016: 
 
                                                                                                    2017                     2016 
 

 A vencer                                                                               3.196,86                19.835,49 

Até 30 dias                                                                                  -                            -             

De 31 a 60 dias                                                                            -                            - 

De 61 a 90 dias                                                                            -                            -  

De 91 a 180 dias                                                                          -                            - 

Total                                                                                     3.196,86             19.835,49
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10. Demais obrigações e provisões a curto prazo 
  

2017 2016 
Provisões                                 24.910,00 26.802,79 
Consignações                                 2.641,42 909,55 
Outros valores restituíveis 10,27 10,26 
Cota parte – Cau 93,87 93,87 
Total 27.655,56 27.816,47 

              

11. Provisão para riscos processuais 
 

A Entidade não possui provisão para riscos processuais, visto que, não é parte 
envolvida em ações processuais trabalhistas e cíveis. 
 

12. Partes relacionadas 
 

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

 
Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos Conselheiros e Dirigentes do 
CAU/SE, tratando-se de cargos honoríficos, em conformidade com o artigo 40, da Lei 
nº 12.378/2010. 
 
No exercício de 2017 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-emprego, 
plano de aposentadoria e de rescisão de contrato de trabalho. 

 
13. Despesas por natureza   

 Classificação por natureza                                                   2017                    2016  

 Depreciação e amortização                                             9.548,91               9.167,73 

 Despesas com pessoal                                                  381.496,98           519.722,35             

 Despesas com contratação de terceiros                        374.312,80           392.419,11 

 Impostos, taxas e contribuições                                            -                         -        

 Outras receitas e despesas                                            92.674,00            25.414,07 
           Total                                                                           858.032,69      946.723,26       
                       
 
14. Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro 
 
  
 Resultado Patrimonial                                                          2017                            2016 
  
 Variação Patrimonial Aumentativa (Receita)                               1.244.131,95                       1.293.334,27

 (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa)                            (1.045.693,60)                   (1.017.243,08) 

 (=) Superávit Patrimonial apurado                                               198.438,35                       276.091,19                                   
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       Resultado Orçamentário                                                                  2017                                     2016 
   
 Receita Arrecadada                                                                1.114.129,41                           1.013.272,41 

 (-) Despesas Empenhadas                                                         (949.844,62)                        (1.035.290,43) 

 (=) Superávit/déficit Orçamentário apurado                            164.284,79                             22.018,02                                   

 
Resultado Financeiro                                                          2017                                  2016 
 

 Saldo Disponível Apurado                                                           531.960,83                              367.644,12 

 (-) Passivo Financeiro                                                                    5.942,42                                20.849,17 

 (=) Superávit Financeiro Apurado                                             526.018,41                          246.794,95                                   
 

 
15. Seguros (Não auditado) 
 

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

Imóvel 

 incêndios,explosão e 
fumaça,  danos elétricos, 
subtração de bens, 
equipamentos eletrônicos, 
quebra de vidros. 

R$ 285.000,0 

 
 

16. Relacionamento com os auditores independentes 
 

A contratação dos auditores independentes deu-se pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU/BR, órgão central de controle dos CAU/UF, não sendo 
contratados outros serviços ao não ser os trabalhos de auditoria das demonstrações 
contábeis. 
 

17. Eventos Subsequentes 
 
Não houve eventos significativos, que pudessem alterar as demonstrações contábeis 
findas em 31/12/2017. 

 
 

Salvador/Ba, 23 de março de 2018. 
 

 
Antonio Carlos Paim Cardoso Júnior 

CRC BA nº 022118/O-5 
Assessor Contábil do CAU/SE 
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - SE
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.817.219/0001-92

1.035.290,43949.844,62Despesa Orçamentária1.013.272,411.114.129,41Receita Orçamentária

370,001.880,00CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR1.013.272,411.114.129,41RECEITA REALIZADA

19.835,493.196,86CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO1.013.272,411.114.129,41RECEITA CORRENTE

1.015.084,94944.767,76CREDITO EMPENHADO – PAGO302.826,16317.700,67RECEITAS DE CONTRIBUICOES

995.546,14940.907,76DESPESA CORRENTE302.826,16317.700,67RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

536.948,63395.389,77PESSOAL302.826,16317.700,67ANUIDADES

16.211,144.739,20MATERIAL DE CONSUMO368.011,21436.806,24RECEITA DE SERVIÇOS

65.891,3597.205,95SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA6.756,992.552,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

332.009,87332.379,05SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA361.254,22434.110,37
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

19.071,0818.519,79ENCARGOS DIVERSOS143,60RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

25.414,0792.674,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES64.859,2150.609,80FINANCEIRAS

19.538,803.860,00DESPESA DE CAPITAL11.499,709.173,13JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

19.538,803.860,00INVESTIMENTOS53.359,5141.436,67ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

14.660,0511.871,59MULTAS SOBRE ANUIDADES

38.699,4629.565,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

277.081,98308.031,26TRANSFERENCIAS CORRENTES

493,85981,44OUTRAS RECEITAS CORRENTES

195,00981,44MULTAS DE INFRAÇÕES
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CAU - SE

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

298,85RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

868.128,201.016.698,98Pagamentos Extraorçamentários852.162,141.016.730,90Recebimentos Extraorçamentários

370,00Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados370,001.880,00Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

24.441,4319.835,49Pagamentos de Restos a Pagar Processados19.835,493.196,86Inscrição de Restos a Pagar Processados

83.718,36135.398,86Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados777.952,20914.322,93Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

759.968,41861.094,63Outros Pagamentos Extraorçamentários54.004,4597.331,11Outros Recebimentos Extraorçamentários

375.827,18531.960,83Saldo em espécie para o Exercício Seguinte413.811,26367.644,12Saldo em espécie do Exercício Anterior

367.644,12531.960,83Caixa e Equivalente de Caixa413.811,26367.644,12Caixa e Equivalente de Caixa

8.183,06Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

2.279.245,812.498.504,432.279.245,812.498.504,43Total:

ROZANA RIVAS DE ARAUJO

DIRETORA ADM/FINANCEIRA

563.739.020-72

CAU SE: A 21209-1

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC BA: 022118/O-5

ANA MARIA DE SOUZA MARTINS FARIAS'

PRESIDENTE

432.057.557-15

CAU SE: A 79114-8

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2
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Balanço Orçamentário

CAU - SE
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 14.817.219/0001-92

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-20.832,931.114.129,411.134.962,341.134.857,00    RECEITA CORRENTE

-51.721,33317.700,67369.422,00335.250,50      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-51.721,33317.700,67369.422,00335.250,50        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-51.721,33317.700,67369.422,00335.250,50          ANUIDADES

22.453,48436.806,24414.352,76451.385,50      RECEITA DE SERVIÇOS

-7.447,732.552,2710.000,0010.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

34.757,61434.110,37399.352,76436.385,50
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-4.856,40143,605.000,005.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

9.968,1750.609,8040.641,6338.149,00      FINANCEIRAS

2.763,389.173,136.409,754.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

7.204,7941.436,6734.231,8834.149,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7.722,5911.871,594.149,004.149,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-517,8029.565,0830.082,8830.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-2.040,74308.031,26310.072,00310.072,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

507,49981,44473,950,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

507,49981,44473,950,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-60.000,000,0060.000,0050.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-60.000,000,0060.000,0050.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-60.000,000,0060.000,0050.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
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CAU - SE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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

-80.832,931.114.129,411.194.962,341.184.857,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-80.832,931.114.129,411.194.962,341.184.857,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

183.979,56940.907,76944.104,62945.984,621.129.964,181.124.857,09      DESPESA CORRENTE

38.236,32395.389,77395.389,77395.389,77433.626,09518.478,78        PESSOAL

30.236,32383.389,77383.389,77383.389,77413.626,09504.978,78          PESSOAL E ENCARGOS

8.000,0012.000,0012.000,0012.000,0020.000,0013.500,00          DIÁRIAS

2.633,154.739,204.739,204.739,207.372,352.432,71        MATERIAL DE CONSUMO

2.633,154.739,204.739,204.739,207.372,352.432,71          MATERIAL DE CONSUMO

8.565,0197.205,9597.205,9597.205,95105.770,9674.180,00        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.565,0119.847,1019.847,1019.847,1026.412,1131.680,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

2.000,0077.358,8577.358,8577.358,8579.358,8542.500,00          DIÁRIAS

131.505,24332.379,05335.575,91337.455,91468.961,15486.569,60        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.451,06136.282,00136.282,00136.282,00148.733,06140.352,59          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

997,129.252,8811.052,8811.052,8812.050,000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,000,000,000,000,0065.328,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

97.066,77134.716,61136.113,47137.993,47235.060,24236.489,01          SERVIÇOS PRESTADOS

20.990,2952.127,5652.127,5652.127,5673.117,8544.400,00          PASSAGENS

2.745,2118.519,7918.519,7918.519,7921.265,0013.850,00        ENCARGOS DIVERSOS

2.745,2118.519,7918.519,7918.519,7921.265,0013.850,00          ENCARGOS DIVERSOS

294,6392.674,0092.674,0092.674,0092.968,6329.346,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0027.346,0027.346,0027.346,0027.346,0027.346,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

294,6365.328,0065.328,0065.328,0065.622,632.000,00          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO
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CAU - SE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

56.614,913.860,003.860,003.860,0060.474,9149.999,91      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

56.614,913.860,003.860,003.860,0060.474,9149.999,91        INVESTIMENTOS

56.614,913.860,003.860,003.860,0060.474,9149.999,91          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

4.523,250,000,000,004.523,2510.000,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

245.117,72944.767,76947.964,62949.844,621.194.962,341.184.857,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-164.284,790,000,00164.284,790,000,00       SUPERÁVIT

80.832,93944.767,76947.964,621.114.129,411.194.962,341.184.857,00       TOTAL

ROZANA RIVAS DE ARAUJO

DIRETORA ADM/FINANCEIRA

563.739.020-72

CAU SE: A 21209-1

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC BA: 022118/O-5

ANA MARIA DE SOUZA MARTINS FARIAS'

PRESIDENTE

432.057.557-15

CAU SE: A 79114-8

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017
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CAU - SE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,00370,00370,00370,000,00DESPESA CORRENTE

0,000,00370,00370,00370,000,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,00370,00370,00370,000,00TOTAL:
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CAU - SE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

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

0,000,0019.835,4919.835,490,00DESPESA CORRENTE

0,000,005.580,005.580,000,00  PESSOAL

0,000,0014.255,4914.255,490,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0019.835,4919.835,490,00TOTAL:

Página:5/5
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CAU - SE
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

CNPJ: 14.817.219/0001-92

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

47.651,9630.852,42PASSIVO CIRCULANTE659.152,80664.009,29ATIVO CIRCULANTE

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

367.644,12531.960,83CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

258.044,73102.468,46CRÉDITOS A CURTO PRAZO

19.835,493.196,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

33.463,9529.580,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

93,8793,87OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

26.802,7924.910,00PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

919,812.651,69DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO68.170,5454.298,57ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE8.183,060,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

8.183,060,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO59.987,4854.298,57IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO89.728,3293.588,32BENS MÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO29.740,84C39.289,75C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00INTANGÍVEL

47.651,9630.852,42  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - SE Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

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

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

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

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

727.323,34718.307,86  TOTAL727.323,34718.307,86  TOTAL

679.671,38687.455,44  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

679.671,38687.455,44  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

679.301,38685.575,44  SALDO PATRIMONIAL

0,000,00  PASSIVO PERMANENTE359.679,22186.347,03  ATIVO PERMANENTE

48.021,9632.732,42  PASSIVO FINANCEIRO367.644,12531.960,83  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

319.622,16499.228,41  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

ROZANA RIVAS DE ARAUJO

DIRETORA ADM/FINANCEIRA

563.739.020-72

CAU SE: A 21209-1

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC BA: 022118/O-5

ANA MARIA DE SOUZA MARTINS FARIAS'

PRESIDENTE

432.057.557-15

CAU SE: A 79114-8

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017
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CAU - SE
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

CNPJ: 14.817.219/0001-92

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.017.243,081.045.693,60VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.293.334,271.244.131,95VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

519.722,35381.496,98PESSOAL E ENCARGOS558.112,80445.662,51CONTRIBUIÇÕES

513.175,01376.864,38REMUNERAÇÃO DE PESSOAL558.112,80445.662,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

513.175,01376.864,38REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS558.112,80445.662,51CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

6.547,344.632,60BENEFÍCIOS A PESSOAL368.011,21436.806,24EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

6.547,344.632,60BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS368.011,21436.806,24EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

472.106,66477.959,76USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO368.011,21436.806,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

16.211,144.739,20USO DE MATERIAL DE CONSUMO64.859,2150.609,80VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

16.211,144.739,20CONSUMO DE MATERIAL11.499,709.173,13JUROS E ENCARGOS DE MORA

446.727,79463.671,65SERVIÇOS11.499,709.173,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

54.308,6889.358,85DIARIAS53.359,5141.436,67OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

71.394,9471.974,66SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS53.359,5141.436,67MULTAS SOBRE ANUIDADES

321.024,17302.338,14SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS301.559,65310.071,96TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

9.167,739.548,91DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO301.559,65310.071,96TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

9.167,739.548,91DEPRECIACAO301.559,65310.071,96TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

25.414,0792.674,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS791,40981,44OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

25.414,0792.674,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS298,850,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

25.414,0792.674,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS298,850,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,0093.562,86DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS492,55981,44DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,0093.562,86REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS195,00981,44MULTAS ADMINISTRATIVAS

0,0093.562,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

297,550,00INDENIZAÇÕES

1.017.243,081.045.693,60Total das Variações Passivas :1.293.334,271.244.131,95Total das Variações Ativas :

276.091,19198.438,35Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL
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CAU - SE

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.293.334,271.244.131,95Total1.293.334,271.244.131,95Total

ROZANA RIVAS DE ARAUJO

DIRETORA ADM/FINANCEIRA

563.739.020-72

CAU SE: A 21209-1

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC BA: 022118/O-5

ANA MARIA DE SOUZA MARTINS FARIAS'

PRESIDENTE

432.057.557-15

CAU SE: A 79114-8

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

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

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,003.860,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe

CAU - SE

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.817.219/0001-92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

1.013.272,411.114.129,41        RECEITA CORRENTE

302.826,16317.700,67          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

302.826,16317.700,67            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

302.826,16317.700,67              ANUIDADES

368.011,21436.806,24          RECEITA DE SERVIÇOS

6.756,992.552,27            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

361.254,22434.110,37            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

0,00143,60            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

64.859,2150.609,80          FINANCEIRAS

11.499,709.173,13            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

53.359,5141.436,67            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

14.660,0511.871,59              MULTAS SOBRE ANUIDADES

38.699,4629.565,08              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

277.081,98308.031,26          TRANSFERENCIAS CORRENTES

493,85981,44          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

195,00981,44            MULTAS DE INFRAÇÕES

298,850,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

831.956,651.011.654,04        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

1.015.084,94944.767,76          CREDITO EMPENHADO – PAGO

995.546,14940.907,76            DESPESA CORRENTE

536.948,63395.389,77              PESSOAL

16.211,144.739,20              MATERIAL DE CONSUMO

65.891,3597.205,95              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

332.009,87332.379,05              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

19.071,0818.519,79              ENCARGOS DIVERSOS

25.414,0792.674,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

876.311,261.016.698,98        OUTROS DESEMBOLSOS

-26.628,34168.176,71FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

19.538,803.860,00              INVESTIMENTOS

-19.538,80-3.860,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Página:1/2
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CAU - SE
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

-46.167,14164.316,71GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

413.811,26367.644,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

367.644,12531.960,83CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
JUNIOR

CONTADOR

973.988.105-04

CRC BA: 022118/O-5

ROZANA RIVAS DE ARAUJO

DIRETORA ADM/FINANCEIRA

563.739.020-72

CAU SE: A 21209-1

ANA MARIA DE SOUZA MARTINS FARIAS'

PRESIDENTE

432.057.557-15

CAU SE: A 79114-8

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 

 

 

 
 
9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 
 
9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

O CAU SE desenvolveu suas atividades e executou seu planejamento em conformidade
com as determinações do CAU BR e legislação vigente.

 

Não ocorreram determinações especificas do TCU em relação a gestão do CAU SE.

 

O CAU SE não registrou recomendações das instâncias deliberativas pertinentes, tendo
aprovada a prestação de contas. 

 

Não houve registro de danos ao erário.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 

 

ANEXO - DESCRICAO CARGOS.pdf - Vide anexo do tópico 10.1 no final da seção

Anexo  organograma  do  CAU/SE  apresentando  o  quadro  hierarquico  e  funcional  do
Conselho.
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DESCRIÇÃO DE CARGOS CAU/ SE 
EXERCÍCIOS 2016/2017 
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Telefone: (79) 3255-1503  |  CNPJ:14.817.219/0001-92  |  www.cause.org.br  

 
DESCRIÇÃO DE CARGOS 

 

CARGO I - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
 
RESUMO DAS TAREFAS 

Executar trabalhos relativos à fiscalização do exercício profissional de Arquitetos e 
Urbanistas.  
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

 Fiscalizar a execução das atividades referentes ao exercício profissional nas áreas da 

Arquitetura e Urbanismo; 

 Anotar as ocorrências, em documentos próprios quanto as infrações à Legislação em 

vigor; 

 Conhecer e manter-se atualizado com a legislação profissional; 

 Lavrar Auto de Infração, instruindo-os sempre que possível com documentação sobre 

a matéria; 

 Executar diligência no sentido de esclarecer solicitações nos processos em 

tramitação; 

 Proceder  Registros de Responsabilidade Técnica -RRT e infrações previstas na 

legislação; 

 Supervisionar o cumprimento da legislação pelos profissionais e pessoas jurídicas 

comunicando ao superior as irregularidades encontradas para as devidas penalidades;  

 Coletar dados para elaboração de Processos de infração; 

 Elaborar pareceres e informar em processo de infrações quando solicitados; 

 Orientar os servidores do Conselho nas ações de fiscalização; 

 Elaborar relatórios consubstanciados sobre as atividades de fiscalização; 

 Prestar informações a profissionais, firmas e público em geral; 

 Elaborar certidões em área específica; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade, acatando orientações da 

chefia para atender necessidades do CAU-SE.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: Técnico de nível superior completo, mais registro no CAU-SE. 
SELEÇÃO: Aprovação em concurso público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rua Dr. José Calumby, 155 – Salas 1 e 2 – Centro Empresarial Fernanda Machado – Suíssa - Aracaju/SE | CEP: 49050-020   
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CARGO II – ASSISTENTE DE ATENDIMENTO 
 
RESUMO DAS TAREFAS 

Execução dos serviços de recepção e atendimento ao público, protocolo e operação de micro 
computador a fim de atender as necessidades do CAU-SE. 
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

 Prestar informações e esclarecimentos ao público; 

 Receber, conferir protocolar, e distribuir documentos para os diversos setores; 

 Enviar a documentação via malote do Confea/CAU’s; 

 Proceder encaminhamentos, adotando providências conforme Manual de 

Procedimentos da Central de Atendimento ao Público da Gerência de Registro e 

Cadastro; 

 Orientar os interessados quanto a documentação necessária; 

 Zelar pelo leiaute e infra-estrutura do atendimento; 

 Manter estreito relacionamento com a Gerência de Registro e Cadastro visando 

agilizar o tempo de respostas aos usuários do sistema; 

 Protocolar documentos provenientes dos requerentes, fornecendo comprovante de 
entrada. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: Possuir 2º grau completo; e ter conhecimento básico de informática. 
SELEÇÃO: Aprovação em concurso público. 
 

CARGO III - GERENTE ADMINISTRATIVO 
 
RESUMO DAS TAREFAS  

Participar da programação e desenvolvimento das atividades administrativas do CAU-SE, 
desde a orientação de pessoas ou equipe, coordenando e distribuindo as tarefas de registro, 
controle e conferência, protocolo, arquivo como também efetuar pagamentos, etc.  
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

 Prestar assistência à implantação e acompanhamento do desenvolvimento de 
procedimento administrativo; 

 Redigir e datilografar correspondências internas e externas como: cartas, ofícios, atas, 

portarias, tabelas, certidões e outros para atender as necessidades administrativas do 

CAU/SE; 

 Executar serviços de digitação de natureza complexa baseando-se em dados contidos 

em instrumentos específicos ou manuscritos atentando para a correta ortografia e 

pontuação dos textos; 

 Participar de estudos e projetos a serem elaborados por técnicos, na área 

administrativa; 

 Elaborar, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, efetuando 

cálculos e outros, para efeitos comparativos; 

 Elaborar relatórios de atividades com base em informações de arquivos, fichários e 

similares para atender necessidades de serviços e subsidiar decisões; 

 Efetuar levantamentos estatísticos diversos para posterior consultas; 
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 Colaborar no treinamento do pessoal administrativo no assunto relacionado com a 

área de sua atuação; 

 Participar de reuniões e coordenar cursos, seminários e outros eventos; 

 Providenciar folhas de pagamento e a organização do prontuário dos empregados; 

 Verificar dados relativos ao controle de salário família e outras vantagens dos 

empregados do Conselho; 

 Receber, conferir, controlar, registrar e efetuar pagamentos com base em notas fiscais; 

 Analisar prestação de contas mensais; 

 Secretariar reuniões e comissões; 

 Realizar, sob orientação, licitações ou coletas de preço para a aquisição e/ou 

contratação de bens ou serviços; 

 Operar terminais de computadores, extraindo incluindo ou modificando dados 

baseando-se em instruções previamente estabelecidas para atender necessidade de 

serviços; 

 Operar Fax e similares, transmitindo mensagens para atender e agilizar os serviços; 

 Executar outras tarefas da mesma natureza e complexidade acatando orientações da 

chefia para atender necessidades do CAU-SE.  

REQUISITOS BÁSICO PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: 2º grau completo, com experiência comprovada. 
SELEÇÃO: Cargo Comissionado 

 

CARGO IV - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

RESUMO DAS TAREFAS 

Executar nas diversas áreas do CAU/SE serviços burocráticos gerais sobre supervisão do 
chefe imediato tais como: registro, lançamentos e controle de documentos; redigir e 
datilografar correspondências, relatórios, recibos e outros controles de pessoal, elaboração 
de resumos e quadros estatísticos.  
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

 Executar serviços de digitação de qualquer natureza, observando as normas de 

estética, procedendo à devida conferência e correção; 

 Redigir expediente tais como: cartas, ofícios, memorandos, contratos, processos e 

outros documentos, bem como preencher formulário e efetuar cálculos e conferências 

numéricas; 

 Emitir cheque, recibos de pagamento e controlar os saldos do Banco através da 

conferência dos extratos de contas; 

 Efetuar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos 

localizando e ratificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações 

contábeis; 

 Controlar e manter estoque de materiais através de observação e fichas para um 

melhor desenvolvimento das atividades; 

 Fornecer os materiais de expedientes requisitados pelos diversos setores do CAU/SE; 
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 Participar das atividades de tombamento e inventário dos bens patrimoniais do 

Conselho, mantendo-os devidamente cadastrados; 

 Controlar os prazos de entrega de material providenciando cobrança quando for o 

caso; 

 Classificar e registrar os materiais de consumo do Conselho para controle; 

 Manter atualizados registros referente a movimentação de entrada e saída de 

materiais; 

 Separar, registrar e encaminhar correspondências e documentos para outros órgãos 

mediante protocolo; 

 Registrar a tramitação de papéis, o despacho final e a data do respectivo 

arquivamento; 

 Operar máquinas copiadora xerográfica e fax, de acordo com a necessidade, para 

atender as rotinas administrativas do CAU/SE; 

 Operar computadores extraindo, incluindo ou modificando dados baseando-se em 

instruções previamente estabelecidas para atender necessidades de serviços; 

 Coletar dados para elaboração de relatórios; 

 Conhecer alguns tópicos, de legislação profissional para melhor auxiliar na suas 

tarefas; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade acatando orientações da 

Chefia para atender necessidades do CAU/SE.  

REQUISITOS BASICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

ESCOLARIDADE: 1º grau completo com experiência comprovada. 
SELEÇÃO: Cargo Comissionado 
 

CARGO IV – ASSESSORIA JURÍDICA 
 
RESUMO DAS TAREFAS 

Profissão objeto de textos legais através da Lei nº 4.215 de 27 de Abril de 1963 publicada 
no Diário Oficial de 11 de Junho de 1963. 
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS 

 Assessorar em assuntos jurídicos, realizando estudos, emitindo pareceres, fazendo 

aconselhamento de ordem jurídica; 

 Representar o CAU/SE, em qualquer juízo ou instância nos processos em que o 
Conselho for autor, assistente ou oponente; 

 Elaborar minutas e termos de contratos, escrituras, procurações, exposição de 

motivos, petições, convênios e quaisquer documentos de natureza jurídica redigindo 

as cláusulas e condições de interesse do Conselho; 

 Promover entendimentos extrajudiciais para obtenção de certidões e acordos; 
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 Examinar e emitir pareceres sobre processos e expedientes administrativos, para 

determinar as disposições legais e pertinentes; 

 Estudar e orientar as negociações que resultem de lavraturas de contratos, escrituras, 

procurações ou alterações destes instrumentos; 

 Preparar relatórios da área específica de sua atuação, coordenar e orientar as 

atividades a serem executadas por auxiliares; 

 Elaborar editais e correspondências que envolvam aspectos jurídicos; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade acatando orientações do 

superior para atender necessidade do CAU-SE.  

REQUISITOS BÁSICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: Curso de Ciências Jurídicas, mais inscrição na Ordem de Advogados do 
Brasil 
SELEÇÃO: Cargo Comissionado 
 

CARGO VI – DIRETOR GERAL 
 
MISSÃO DO CARGO 

Assegurar a obtenção dos resultados definidos nos planos operacionais e administrativos, 
em conformidade com a missão da empresa, seus princípios e filosofia de negócios, dentro 
das diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, por meio da coordenação geral de 
todas as áreas da empresa. 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 Conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais, em todas 

as áreas da instituição, visando a assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e 

continuidade. 

 Definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execução dos 

respectivos planos de ação, facilitando e integrando o trabalho das equipes, visando 

otimizar os esforços para a consecução dos objetivos da empresa. 

 Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos 

investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, visando a garantir um retorno 

adequado aos acionistas e resguardar a segurança dos ativos da empresa. 

 Manter contatos com a direção das empresas clientes para identificar oportunidades 

de ampliação ou melhoria nos produtos / serviços prestados ou solução de eventuais 

problemas contratuais ou operacionais, visando a manter a satisfação do cliente e 

projetar uma imagem positiva da empresa no mercado. 

 Conduzir os processos de mudanças na cultura da organização, visando conquistar o 

engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura 

organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de 

desempenho individual e coletivo. 
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 Coordenar as negociações para aquisições, fusões, associações, etc. com outras 

empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios. 

 Manter contatos com a direção de outras empresas, entidades de classe e órgãos 

governamentais, visando a harmonizar esforços que se traduzam em benefícios para 

os clientes, o mercado e a comunidade em geral. 

REQUISITOS BÁSICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: Possuir 3º grau completo; ter conhecimento de gestão pública. 
SELEÇÃO: Eleição pelo colegiado. 

 
CARGO VII – GERENTE DE OPERAÇÕES 

 
MISSÃO DO CARGO 

Coordenar as atividades de atendimento e operacionalização de todas as UNIDADES DE 
ATENDIMENTO promovendo, juntamente com o Diretor Geral, as ações necessárias para 
garantir a qualidade dos serviços prestados. 
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 Habilidade em liderar pessoas e trabalhar em equipe; 

 Facilidade em lidar com público; 

 Aptidão para resolver conflitos e para lidar com situações adversas; 

 Visão sistêmica 

 Planejar, gerir, e administrar as atividades de ATENDIMENTO, visando manter a 

qualidade dos serviços de atendimento ao cidadão e excelência no desempenho 

operacional; 

 Elaborar o planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CAU/BR, bem 

como acompanhar a execução do mesmo, considerando os objetivos a serem 

alcançados; 

 Identificar, analisar e propor à presidência novas parcerias, objetivando implantar 

inovações para a contínua melhoria da qualidade na prestação de serviços e 

atendimento aos profissionais e ao cidadão; 

 Definir metodologias de análise, acompanhamento e elaboração de indicadores de 

desempenho e qualidade do atendimento; 

 Implementar as diretrizes estabelecidas para a melhoria do desempenho dos 

processos e qualidade de atendimento; 

 Acompanhar diretamente a operacionalização do atendimento, identificando 

problemas e apresentando soluções; 

 Aferir periodicamente o nível de satisfação do cidadão e propor a implantação de 

procedimentos que aperfeiçoem as atividades do ATENDIMENTO analisando os 

indicadores obtidos através de instrumentos internos; 
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 Atuar como interface com os representantes técnicos das empresas ou órgãos 

prestadores de serviços, integrantes do programa, visando à melhoria e ampliação dos 

serviços disponibilizados; 

 Analisar relatórios gerenciais e outras fontes de informações tendo em vista a melhoria 

do atendimento; 

 Promover os meios necessários para identificar o nível de satisfação do atendimento 

prestado, com o propósito de aferir a qualidade, tempo de espera e de atendimento; 

REQUISITOS BÁSICOS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

ESCOLARIDADE: Formação superior completa; Experiência profissional em nível de 
supervisão. Experiência em atendimento ao público; Familiaridade com serviços prestados 
por órgãos públicos. 
SELEÇÃO: Cargo Comissionado.  

 



11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

Declaração unidade de pessoal vide anexo

 

ANEXO - DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE PESSOAL_.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 no
final da seção
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DECLARAÇÃO DE UNIDADE DE
PESSOAL_.pdf - Anexo do tópico 11.1
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DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL 
 

 
 

 Com a finalidade de atender à exigência da Resolução CAU/BR nº 101, de 27 de 
março de 2015, declaramos que os responsáveis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Sergipe – CAU/SE estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de Bens 
e Rendimentos, conforme estabelece a Lei nº 8.730/93. 
 
 
 

Aracaju, Sergipe, 04 de abril de 2018 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Arq. Urb. David Felipe Pinheiro Gonçalves 
Dir. Administrativo e Financeiro - CAU/SE 

 
  

 
 



Assinatura(s) 
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