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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe (CAU/SE) tem a missão de promover Arquitetura e Urbanismo
para todos e, comprometido com a sociedade conforme está previsto no Mapa Estratégico, no exercício de 2019
para atender a sua missão privilegiou em sua atuação a excelência organizacional mantendo o bom relacionamento
com a sociedade.

Dentre as atividades inerentes a organização, a fiscalização é a principal atividade do CAU/SE, com o objetivo de
ser um vetor para a melhoria do exercício profissional, como é previsto nas estratégias do conselho.

O CAU/SE no Planejamento Estratégico para o ano de 2019 definiu como meta aplicar um mínimo de 15% do valor
total do orçamento na fiscalização, mas com a manutenção do quadro de fiscais concursados e com a criação de
procedimentos estratégicos na fiscalização foi possível ultrapassar a meta prevista e aplicar 37,7% dos recursos em
fiscalização, sendo importante destacar que o aumento da eficácia da fiscalização não foi apenas quantitativo, mas
também qualitativo, uma vez que, a presença da fiscalização nas obras impulsionou os profissionais a manterem
suas obras regularizadas.

Assim pode-se afirmar que o Conselho cumpriu o seu papel de fiscalizar, de forma educativa contribuindo para a
melhoria do exercício profissional, como também se empenhou em manter um atendimento eficaz aos profissionais
e a sociedade.

Além da fiscalização outros objetivos estratégicos foram perseguidos pelo CAU/SE, com a intenção de criar uma
boa relação com a sociedade e para fomentar a política profissional e para atingir este objetivo investiu em ações
relativas a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS).

As ações de ATHIS no ano de 2019 envolveram a realização de um Encontro com Gestores Públicos e profissionais
da área e seções técnicas das prefeituras dos municípios do estado. As ações de ATHIS previstas no Planejamento
Estratégico de 2018 tinham que no mínimo cumprir a meta de aplicar 2% do orçamento anual.

Aqui nesta apresentação foram relatadas apenas algumas ações desenvolvidas pelo CAU/SE no ano de 2018,
porém ao longo deste relatório serão apresentadas todas as ações desenvolvidas para atender aos objetivos
previstos no Planejamento Estratégico.



1. VISÃO GERAL 

ORGANIZACIONAL E AMBIENTE 

EXTERNO



Estrutura organizacional

Disponível em: http://transparencia.cause.gov.br/wp-content/uploads/ORGANOGRAMA-

CAU-SE-2018.pdf 3



O CAU/UF, autarquia federal criada pela Lei Federal n.º 12.378, tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o

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

nacional e pugnar pelo aperfeiçoamento da arquitetura e urbanismo.

Ana Maria de Souza Martins Farias

(Presidente)

presidente@cause.gov.br

Marcelo Augusto Costa Maciel

(Vice-presidente)

mamaciel@oi.com.br

Rozana de Araújo Rivas

(Comissão de Ética e Disciplina)

rozanarivas@terra.com.br

Renata Dantas Rosario Sachs 

(Comissão de Planejamento e Finanças)

Renata.d.rosario@gmail.com

Daniel Vieira dos Santos

(Comissão de Organização e Administração)

danielvieira.arq@gmail.com

Marcelo Augusto Costa Maciel

(Comissão de Ensino e Formação)

mamaciel@oi.com.br

Bruno Barreto dos Santos

(Comissão de Exercício Profissional)

brunobarretoarquiteto@gmail.com

Fernando Antonio Santos de Souza

(Comissão de Política Urbana e Ambiental)

fmvsouza@gmail.com

Quem é quem
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• A sociedade.

• Órgãos públicos nas três esferas de 

governo.

• Conselhos profissionais.

• Instituições de ensino e pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.

• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e processos - GED

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento

• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, oficinas, 

congressos, conferências, outros)

• Normatização da profissão E Consultoria/ orientações

• Treinamento/cursos de capacitação

• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)

• Plano de Comunicação

• Residência Técnica

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados 

com os parceiros: instituições de ensino, 

prefeituras, 

Tecnologia

• SICCAU/Portal/ 

• CRM (Customer Relationship Management)

• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação 

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

• Call Center

• Redes Sociais  - Fóruns de debate

• Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos 

relacionados, publicações gerais do CAU) / Mídia 

subliminar

• Portal do CAU

• SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)

• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de 

atendimento presencial (pelo CAU e parceiros)

• Ouvidoria

• Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 

conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 

instituições de ensino, certificadoras, desconto para 

ingressos  de eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das 

obras

Classificações:

• Relações de prestação de serviços.

• Relações politicas e institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação profissional e 

pesquisa.

• Relações de captação de recursos.

• Relações associativas.

• Relações culturais e científicas.

• Público infanto-juvenil.

• Sociedade.

Online

• SICCAU

• Portal online

Presencial

• Sedes Regionais (fiscais/funcionários)

• Pontos móveis/provisórios de atendimento 

(fiscais/funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados ou 

compartilhados com os parceiros: 

instituições de ensino, Prefeituras 

Municipais

• Publicidade

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.

• Emissão de RRT e certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, 

etc.).

• Locação e serviço de TI.

• Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

• Sistemas de informação:

• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);

• Data Center.

• Capital humano.

• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.

• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, conferências, outros).

• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).

• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.

• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de conhecimento, patrocínio e 

convênios;

• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.

• Comunicação e marketing.

• Capacitação continuada – reciclagem profissional.

• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.

• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

Modelo de Negócio
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Cenário Externo

Em 2019, apesar da instabilidade

econômica ainda patente, o CAU/SE

apurou um número de 6756 Registros de

Responsabilidade Técnica - RRT, que

documentam a atividade profissional no

estado. Tal valor representou cerca de

95% do que foi estimado na

programação anual, o que demonstrou

um índice de atuação dos Arquitetos e

Urbanistas em patamar adequado. A

exemplo do registro de RRT, os

percentuais de Arquitetos e Urbanistas

Ativos, bem como, de empresas de

Arquitetura e Urbanismo estiveram bem

próximos do previsto, registrando 98,8%

e 91% respectivamente.

Para além, no que concerne à presença

profissional nos municípios do estado,

verificou-se que 48% destes não

possuem a presença de pelo menos 01

profissional. Em uma análise mais ampla

podemos quantificar que 65% dos

municípios do estado possuem menos

de 20.000 habitantes, ou seja, não são

obrigados a elaborar Plano Diretor como

previsto no Estatuto da Cidade, o que

acaba por, indiretamente, influenciar na

negligência desses gestores em relação

as políticas públicas de ordenamento

urbano.

Nesse contexto, o CAU/SE tem tentado

buscar contato com essas prefeituras no

intuito da conscientização em relação à

tais questões, esbarrando

principalmente, nos orçamentos limitados

dos órgãos, o que, muitas vezes, impede

a contratação do profissional Arquiteto e

Urbanista, ou a contratação deste por um

salário aquém do piso estipulado para a

categoria.
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2.GOVERNANÇA,

ESTRATÉGIA,

ALOCAÇÃO DE RECURSOS.



Estrutura de Governança

Em 2019 o CAU, conjunto

autárquico constituído pelo

CAU/BR e pelos 27 CAU/UF, não

implementou um política de

governança, entretanto em

20/12/2019 foi expedida a Portaria

Presidencial do CAU/BR nº

284/2019

(https://transparencia.caubr.gov.br/

portariapres284/) criando um

grupo de trabalho para atuar nas

ações de estruturação e

implantação dentre outros, da

Política de Governança

Institucional, cujos trabalhos se

iniciaram em meados de 2020,

com prazo conclusivo estimado

para 30/06/2020. Segue a

identificação da estrutura de

governança do CAU e proposta de

representação de sua figura, nos

moldes do Referencial Básico de

Governança, 2ª versão, expedido

pelo Tribunal de Contas da União.

No CAU, a Governança

compreende a seguinte estrutura:

Estrutura de Governança do 

CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de Governança do 

Centro de Serviços 

Compartilhados do CAU (CSC-

CAU)

• Colegiado de Governança do

Fundo de Apoio Financeiro aos

CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:

• Comissões de Administração e

de Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria

6



 O CAU/SE é composto por 09 Conselheiros Titulares e 07 Conselheiros Suplentes, tendo em vista que 

02 deles estão exercendo a titularidade devido à vacância originada por renúncia. 

 Além das participações nas reuniões Plenárias mensais, os Conselheiros se distribuem em 05 

Comissões Ordinárias:

• Comissão de Exercício Profissional

• Comissão de Ética e Disciplina;

• Comissão de Ensino e Formação;

• Comissão de Planejamento e Finanças;

• Comissão de Organização e Administração.

 Além da Comissão Especial de Políticas Urbanas

Organização do CAU/SE
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Sistema de Governança

Figura: Sistema de Governança do CAU
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Conselheiros (2018-2020)

CEF

Titulares

Marcelo Augusto 
Costa Maciel 

(Coordenador)

Rosany Albuquerque 
Matos (Coordenadora 

Adjunta)

Sarah Lúcia Alves 
França

Suplentes

Rui Carvalho de 
Almeida

Flávia Cristina 
Bassan Saldanha

Anselmo Araújo 
Matos

CED

Titulares

Rozana Rivas de 
Araújo 

(Coordenadora)

Marcelo Augusto 
Costa Maciel 
(Coordenador 

Adjunto)

Sarah Lúcia Alves 
França

Suplentes

Hugo Lobão Alves

Rui Carvalho de 
Almeida

Anselmo Araújo 
Matos

CExP

Titulares

Bruno Barreto dos 
Santos 

(Coordenador)

Renata Dantas 
Rosario Sachs 
(Coordenadora 

Adjunta)

Daniel Vieira dos 
Santos

Suplentes

Vacante

Alysson Clay 
Henriques Borges

Vacante

COA

Titulares

Daniel Vieira dos 
Santos 

(Coordenador)

Bruno Barreto 
dos Santos 

(Coordenador 
Adjunto)

Fernando Antonio
Santos de Souza

Suplentes

Vacante

Vacante

Carlos Mariano Melo 
Junior

CPFI

Titulares

Renata Dantas 
Rosario Sachs 
(Coordenador)

Rosany
Albuquerque Matos 

(Coordenadora 
Adjunta)

Rozana Rivas 
de Araújo

Suplentes

Alysson Clay 
Henriques Borges

Flávia Cristina 
Bassan Saldanha

Hugo Lobão Alves
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Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor caminho a ser seguido por

uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro de um contexto previamente analisado

dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão chegar onde se deseja.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e Valores; bem como os

Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um período de dez anos. O Planejamento

Estratégico CAU 2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho com excelência organizacional, transparente,

inovador e financeiramente sustentável, para servir à Sociedade, assegurando eficácia no atendimento aos 1325

profissionais e às 218 empresas do setor no estado, compromissado com a qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida é “Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos”. No que diz respeito à Visão, o CAU

busca ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e transparência; Excelência organizacional;

Comprometimento com a inovação; Unicidade e integração e Democratização da informação e conhecimento.

O mapa estratégico, em 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade estratégica do CAU e relacionam

os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em 2 objetivos nacionais e 03 objetivos locais.
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Mapa Estratégico
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R$ 156.040

R$ 427.056

R$ 90.818

R$ 3.500

R$ 142.040

R$ 13.600

R$ 26.222

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento 

com os Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Estimular o conhecimento, o uso 

de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do ensino 

de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Garantir a participação dos 

Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na 

gestão urbana

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade 

à Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a 

sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar os 

processos

e as ações

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Construir cultura 

organizacional 

adequada à 

estratégia

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Ética e transparência    Excelência organizacional    Comprometimento com a inovação Unicidade e 

integração                  Democratização da informação e conhecimento    Interlocução da Arquitetura e 

Urbanismo na sociedade

Promover a Arquitetura 

e Urbanismo para 

Todos

Ser reconhecido como referência na 

defesa e fomento das boas práticas 

da Arquitetura e Urbanismo

*Relação Mapa Estratégico x Investimento
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2

38,7% da RAL

Assegurar a eficácia 

no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Promover o 

exercício  ético 

e qualificado da 

profissão.

Fomentar o 

acesso da 

Sociedade à 

Arquitetura e 

Urbanismo

Tornar a fiscalização um

vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura

e Urbanismo

Assegurar a eficácia no

relacionamento e 

comunicação

com a sociedade

Estimular o conhecimento,

o uso de processos

criativos e a difusão das 

melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver 

competências de 

dirigentes e 

colaboradores

Fomentar o acesso

da sociedade

à Arquitetura e 

Urbanismo

14,1% da 

RAL

12,9% da RAL 8,2% da RAL 0,3% da 

RAL

2,5% da FP 2,4% da 

RAL

3 2 1 1 2 1 1 1

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas 

e a Sociedade

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 
2. RAL – Receitas de Arrecadação Líquida
3. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Percentuais aprovados (Previstos)
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade previsto
5. FP – Folha de Pagamento

Iniciativas Estratégicas x Objetivos x Alocação de Recursos

13



3. RISCOS,

OPORTUNIDADES,

PERSPECTIVAS.



O CAU/SE tem como uma de suas principais receitas

os pagamentos de anuidades. Desta forma, a

inadimplência sempre se apresenta como uma questão

sensível que demanda não só prevenção, bem como,

sua resolução nos casos mais graves. Diante de um

cenário econômico ainda instável, o conjunto autárquico

CAU tem buscado formas de facilitar os pagamentos

destes recursos através de parcelamentos e

refinanciamentos das dívidas maiores. Assim,

obtivemos um crescimento nos pagamentos referentes

às anuidades de exercício anteriores, em um percentual

de 69,3% a mais do que o previsto para pessoa física.

Outra ação no sentido da recuperação deste recursos,

é a inscrição em dívida ativa, onde, vencida a fase de

cobrança administrativa, começaremos a inscrição

efetivamente.

Riscos, Oportunidades e Perspectivas 

INSERIR GRÁFICOS

R$40.290,00 
R$22.152,00 

R$48.535,00 

R$30.514,44 
R$37.836,30 

R$82.161,92 

2017 2018 2019

Anuidades Exercícios Anteriores 

- PF

Previsto Executado

R$9.261,00 
R$5.067,00 

R$2.754,00 

R$5.550,11 

R$6.426,07 

R$5.353,59 

2017 2018 2019

Anuidades Exercícios Anteriores 

- PJ

Previsto Executado



Gestão de Riscos e Controles Internos 

Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR

realizou um levantamento junto a todos os CAU/UF

e ao CAU/BR por meio de um “Questionário de

Avaliação de Controles Internos e Gestão de Riscos

(QACI) visando avaliar o nível de maturidade

institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico

CAU/BR e CAU/UF não implementou uma política

de gestão de riscos, deficiência a ser debelada em

2020, tendo em vista a expedição da Portaria

Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019

criando um grupo de trabalho para atuar nas ações

de estruturação e implantação dentre outros, de

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos,

cujos trabalhos se iniciaram em meados do corrente

exercício, com prazo conclusivo estimado para

30/06/2020.

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres284/)

Estudo e padronização 

de metodologia de 

prevenção e controle 

de riscos.

DESAFIO
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4. RESULTADOS E 

DESEMPENHO DA GESTÃO



INDICADORES

Tornar a fiscalização um 

vetor de melhoria do 

exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

OBJETIVO

R$ 383.821

INVESTIMENTO REALIZADO

37,7 %

LIMITE ALCANÇADO

da Receita Líquida

PRINCIPAIS 

PROJETOS

Projeto 01

Serviços propostos 

fiscalizados

Denúncias Atendidas

100%

100%

Fiscalização in loco: 

Manutenção da equipe de 

fiscalização realizando 

diligências de ofício, bem 

como, averiguação de 

denúncias apresentadas ao 

CAU/SE. 

Fiscalização

› 89,9 % do previsto

Projeto 02

Manutenção dos contratos de 

serviços de apoio às ações de 

Fiscalização, tais como: aluguel 

de veículos, telefonia, serviços 

gráficos, entre outros.

18



Resultados

A fiscalização do CAU/SE

começou efetivamente a partir

da contratação do seu primeiro

Fiscal concursado no ano de

2014. Devido ao pouco recurso,

incialmente as ações ficaram

restritas à região metropolitana

da capital, fato este que sempre

pautou as demandas tanto

internas quanto externas. Ao

passo que o Conselho vem

conseguindo se estruturar, esta

realidade começa a mudar. Em

2019 foram registradas ações

da nossa equipe de

Fiscalização em 32% dos

municípios do estados. Devido

a isto, já percebe-se uma

melhora no que concerne à

presença de profissionais no

interior do estado e no

percentual de municípios com a

presença de profissionais

ativos, como mostram os

gráficos ao lado.

É também relevante mencionar

o aumento no número de

denúncias protocoladas junto

ao CAU/SE. Tal aumentou

significou um acréscimo de

190% em relação ao ano de

2018, sendo que 100% destas

denúncias foram apuradas.

11%

15%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

Presença Profissional no 

Interior do Estado

jan/18 fev/19 dez/19

60%
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51%
48%
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Interiorização da Fiscalização – CAU/SE

297 atividades fiscalizadas

24/75 Municípios 

alcançados

69% das ações de 

fiscalização realizadas em obras 
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Desafios e Perspectivas

Embora seja perceptível o avanço da Fiscalização –

CAU/SE no que concerne à descentralização das ações

em relação à Capital, o pouco efetivo de colaboradores

do setor limita significativamente o alcance deste

Conselho. Alinhado ao orçamento ainda restrito, as

possibilidades de crescimento neste contexto se tornam

tímidas. Como solução estão sendo buscadas

ferramentas tecnológicas que permitam um maior

alcance da fiscalização, sem a necessidade de

deslocamento dos fiscais por exemplo. Outra alternativa

é a possibilidade de contratação de profissionais de

nível médio, através de concurso público, para

auxiliarem os fiscais, tornando mais céleres e eficientes

os processos. Tal possibilidade tem sido estudada pelo

CAU/BR juntamente com os CAU/UF’s e deve constar

dentre as alterações a serem realizadas na resolução

que regulamenta as fiscalizações deste conjunto

autárquico. Parcerias e Convênios com outros órgãos

sempre foram ferramentas imaginadas por este

Conselho, mas, em Sergipe esbarramos nas limitações

técnicas e até políticas de prefeituras e secretarias,

mas, não descartamos a utilização destes mecanismos

como forma de viabilização de ações melhor

orquestradas.

Quase 87% dos 

municípios do Estado 

não receberam visitas 

in loco da Fiscalização

DESAFIO
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Ética Profissional

Visando uma melhor articulação e efetividade das

ações, bem como, a economia de recursos, o CAU/SE

em parceria com os Conselhos da Bahia e Alagoas

realizaram evento voltado à temática da ética no

exercício da profissão de Arquiteto e Urbanista.

Acreditando na importância do debate acerca da ética

profissional já na formação acadêmica e com o tema “A

Atuação do Profissional de Arquitetura e Urbanismo em

Pauta”, o evento foi aberto à profissionais, estudantes e

ao público em geral.

Teve também como objetivo, interiorizar as ações dos

conselhos e a finalidade de discutir temas ligados à

arquitetura e urbanismo com acadêmicos, professores,

gestores e sociedade.

Na programação, palestras sobre Ética e Disciplina,

Ensino e Formação e Exercício Profissional. O Projeto

CAU no Interior contou com o apoio institucional de

universidades parceiras.

22



Resultados

A Comissão de Ética e Disciplina - CED do CAU/SE é

formado por 03 conselheiros, que são responsáveis

pelos aspectos deontológicos do exercício profissional.

Dentre suas atribuições, destacam-se a condução e

julgamento dos processos éticos, bem como, a gestão

das atividades de conscientização acerca do tema

promovidas pelo Conselho, além da contribuição para a

qualificação do regramento pertinente junto ao CAU/BR.

Média de conclusão 

dos processo 180 dias

Conforme Res. CAU/BR nº 52,

Como forma de tornar célere e eficaz a resolução das

denúncias apresentadas a esta Comissão, a CED

realiza reuniões de conciliação entre as partes, assim,

foram realizadas 05 reuniões com esse propósito em

2019, com apenas 02 denúncias dando origem a

processos éticos de fato.
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Desafios e Perspectivas

A prática da reserva técnica, o comissionamento do

profissional pelos fornecedores de insumos de seus

clientes, ainda representa uma questão bastante

preocupante e que demanda esforços efetivos do CAU. O

CAU/BR por meio de sua resolução nº 52, caracterizou e

capitulou o que seria reserva técnica e quais suas sanções

cabíveis.

O CAU/SE realiza inúmeros eventos onde esta temática é

abordada direta e transversalmente, sempre de maneira

contextualizada com as consequências ao fazer

profissional.

Não obstante todas essas prevenções, tal prática, segundo

relatos, continua a ser realizada de maneira velada e,

deliberadamente, evitando possíveis intervenções deste

Conselho.

No ano de 2019, o CAU/SE participou ativamente de

reuniões juntos ao Ministério Público e à Associação de

Arquitetos do Estado, no intuito de banir a prática da

reserva técnica, tendo inclusive se chegado a uma minuta

de um Termo de Convênio, de modo que, acreditamos que

essa união de forças poderá mitigar a prática ao longo dos

próximos anos.

INSERIR FOTO DA 

MATÉRIA REUNIÃO COM 

MP

Erradicação da prática de 
Reserva Técnica através da 

valorização profissional

DESAFIO
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Atendimento

O CAU/SE disponibiliza aos profissionais e à sociedade como um todo o atendimento presencial, por meio

telefônico, site e email. São oferecidos serviços de informações, bem como, protocolos de denúncias, emissão de

carteira profissional, RRT e demais necessidades ao pleno exercício da Arquitetura e Urbanismo.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO:

Serviços disponibilizados pelo Conselho e as formas acesso, documentação exigida e compromissos para

atendimento que são adotados pela instituição pública, tendo como premissas o foco no cidadão, a qualidade no

atendimento e transparência da informação. Nela, a sociedade tem acesso a informações detalhadas sobre

canais de comunicação e os padrões de atendimento autarquia, para que alcance a plenitude dos seus direitos e

deveres no que diz respeito a atividades de Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja enquanto

profissional contratante ou cidadão interessado. A Carta de Serviços Cidadão do CAU está estruturada em dez

capítulos, a desta apresentação. Nos nove primeiros, estão elencados e categorias os quarenta principais

serviços oferecidos pelo Conselho ao profissional e à sociedade, incluindo requisitos prazos para acessá-los. O

décimo e último capítulo aborda as formas de comunicação como arquiteto e urbanista e qualquer membro da

sociedade que eventualmente requerer um dos serviços prestados pelo Conselho.

Portal de Transparência: http://transparencia.cause.gov.br/
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INDICADORES

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e 

a Sociedade

OBJETIVO

R$ 153.992

INVESTIMENTO REALIZADO

15,1 %

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

CANAIS DE 

ATENDIMENTO

Satisfeitos

Demandas Atendidas

86%

100%

98,7 % do previsto

Atendimento

Telefone (segunda a sexta, 

das 7:30h às 12:30h)

(79) 3255-1503

Whatsapp

(79) 98108-0709

E-mail:

atendimento@cause.gov.br

Presencialmente (segunda a 

sexta, das 7:30h às 13:30h) 

Rua Dr. José Calumby, 155 –

Galeria Fernanda Machado.

Aracaju, SE.
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Resultados

Em 2019 o CAU/SE realizou um total de 2631 atendimentos, sendo que 2055 por telefone, 127 por email e

449 presenciais. Embora o número de colaboradores do setor seja bastante limitado, este Conselho obteve

um percentual de 100% das demandas tratadas em até 30 dias. Com relação à pesquisa de satisfação, que é

feita por formulário entregue presencialmente ou por email, 86% dos usuários se disseram satisfeitos com a

resolução da demanda.

2055

127
449

Total de Atendimentos por 

Categoria

Telefone Email Presencial
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Desafios e Perspectivas

O CAU/SE por ser um CAU básico (não possui

arrecadação suficiente para sua manutenção,

recebendo repasse dos demais CAU’s), sempre

funcionou em locais pequenos (galerias) devido aos

custos dos alugueis na capital.

Tal situação, sempre acarretou em uma deficiência

em acomodar tanto os profissionais que buscam os

serviços do Conselho, bem como, os próprios

Conselheiros e colaboradores da Autarquia.

Assim, e devido ao aumento gradativo do orçamento

ao longo dos anos, para 2020 o CAU/SE conseguiu

alugar um edifício maior e mais confortável,

garantindo um melhor tratamento aos usuários, bem

como, maior privacidade para a realização das

audiências da Comissão de Ética e Disciplina, por

exemplo.

Vislumbra-se agora, a possibilidade de aumento no

efetivo de colaboradores do setor de atendimento,

de maneira que seja possível tornar não só mais

célere, como aumentar o quantitativo de

atendimentos por canal disponível.

86%
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INDICADORES

Promover o exercício 

ético e qualificado da 

profissão

OBJETIVO

R$ 24.331

INVESTIMENTO REALIZADO

2,7 %

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

PÚBLICO 

ALCANÇADO

Participantes

Minicursos SICCAU

567

10

Formação Profissional

Ao todo quase 600

pessoas, entre estudantes,

profissionais, gestores

públicos e público em

geral, participaram dos

eventos realizados pelo

CAU/SE com temáticas

variadas, sempre

fundamentadas na

atividade-fim do Conselho.
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Formação profissional
O CAU/SE preza por uma agenda de eventos que

possam contemplar uma melhor e continuada

formação dos seus profissionais, sejam eles recém

formados ou já atuantes no mercado. Essa atuação

tem início ainda na formação acadêmica, com o CAU

ministrando uma aula na disciplina de Ética da

Universidade Federal de Sergipe, sempre no início

dos períodos letivos das turmas iniciantes. Para

além, foram realizados 07 eventos com temáticas

que visam o aperfeiçoamento profissional.

Ao todo, 567 participantes prestigiaram os eventos

realizados pelo CAU/SE, entre profissionais,

estudantes e público em geral.
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Resultados

Em um total de 07 eventos realizados, o CAU/SE

destinou cerca de 2,7% de seu orçamento,

proporcionando aos profissionais e estudantes de

Arquitetura e Urbanismo acesso à temáticas relevantes

à atuação profissional, bem como, à sua

contextualização à perspectivas sociais, econômicas e

afins. Os eventos mencionados contaram com a

presença de 567 participantes, que puderam não só

assistir as palestras e oficinas, como também interagir

com os ministrantes dos cursos.

Para além destes eventos, o CAU/SE promove,

rotineiramente, minicursos que visam a qualificação dos

profissionais quanto à utilização do SICCAU e suas

ferramentas. O que garante maior agilidade e

consequente fluidez na atuação profissional, no que diz

respeito ao registro e certificação das atividades dos

Arquitetos e Urbanistas. No total, foram realizados 10

minicursos.

31



DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Os custos com a realização de eventos sempre se

mostraram delicados dentro do contexto de um

orçamento limitado que tem boa parte de seus

recursos provisionados para a manutenção básica da

estrutura do Conselho. Dentro disso, o gasto mais

oneroso na realização das palestras e cursos é com o

local de auditórios e salas. Por meio de licitação, o

CAU/SE firmou contrato com uma empresa de

realização de eventos, o que gerou uma economia

com esses aluguéis. Não obstante, a realidade ainda

está longe do ideal.

Com a mudança de sede, e tendo esta sido uma das

premissas para tal, o CAU/SE conseguiu um imóvel

que possibilitará a realização de vários desses

eventos na própria sede, acarretando mais economia

e possibilidade de investimento em mais formação

continuada para os profissionais, bem como, em

outras dimensões de atuação deste Conselho.

Está prevista também nova licitação para contratação

de empresa realizadora de eventos, com um Termo

de Referência melhor estrutura, tendo em vista a

expertise agregada ao longo deste ano de uso dos

serviços de eventos.

4 %

DESAFIO

% da Receita Líquida
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Patrocínio e Apoio Institucional

O CAU/SE anualmente disponibiliza em seu

orçamento um determinado valor para o apoio à

realização de eventos relacionados à sua área de

atuação, por entidades afins e que atuem

rigorosamente dentro das determinações aplicáveis.

Para o ano de 2019 o valor aportado foi de R$

3.500,00, sendo executados 99,8% desse montante.

Foram duas ações apoiadas: 1º BIMDAY Sergipe e

5º Simpósio de Acústica da SOBRAC/NE.

O BIMDAY é o maior evento do estado para

profissionais da Arquitetura, Engenharia e

Construção na área de BIM (Building Information

Modeling). Foram aportados R$ 2.000,00 para o

evento.

Já ao 5º Simpósio da SOBRAC/NE, foram

custeadas duas passagens aéreas para os

palestrantes que fizeram parte da grade do evento.
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Resultados

Não obstante ao valor quase que simbólico e para

além da exposição da marca e da participação do

CAU/SE em eventos como estes que foram

patrocinados, a cota de apoio serve como uma

ponte entre o Conselho e outras entidades que

também empenham esforços na construção de um

mercado profissional mais qualificado, ética e

tecnicamente. Através de ações como essa é

possível difundir o nome do CAU/SE e, até certo

ponto, legitimá-lo perante a comunidade

profissional, tendo em vista, que a fiscalização

punitiva, pura e simples, não costuma alicerçar

uma boa imagem ao Conselho.

Ainda, as temáticas abordadas nos eventos

indubitavelmente agregaram valor ao fazer

profissional dos Arquitetos e Urbanistas, na

medida em que tratam de trouxeram debates até

então incipientes em nosso estado.

Desafios e Perspectivas

A exemplo do que foi dito em outras seções desta

prestação de contas, a questão orçamentária traz

consigo um peso mais que relevante no que pese a

continuidade e aprofundamento das ações de

patrocínio.

Como visto, o recurso aportado é quase insignificante

dentro do que é o horizonte de atuação nesta prática.

Inclusive, não foram poucas as ações que o CAU/SE

não conseguiu apoiar por conta desta limitação.

Mesmo não sendo uma das nossas atividades fim, a

cota de patrocínio nos permite qualificar o exercício

profissional de forma transversal, o que redunda em

uma menor necessidade de coerção dos profissionais.

Com o gradativo crescimento do orçamento será

possível disponibilizar um percentual maior para o

apoio interinstitucional, permitindo ao Conselho

qualificar a aplicação deste recurso alcançando mais

entidades e mais eventos.
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Comunicação

Responsável pela articulação com à comunidade

profissional e a sociedade como um todo,

principalmente com usuários do interior do Estado

que não podem estar em constante contato

presencial com o Conselho nos eventos realizados

ou nos atendimentos em nossa sede, a

Comunicação do CAU/SE, por meio das ferramentas

disponíveis como o site e nossas redes sociais, têm

papel fundamental na prestação de contas da

Autarquia.

Com postagens quase que diárias, o setor visa

transmitir todo o trabalho realizado pelo Conselho na

busca pelo atendimento pleno de sua atividade-fim:

a fiscalização da atuação profissional.

Além das funções elencadas acima, a Comunicação

do CAU/SE alimenta também o site de transparência

do Conselho, em atenção ao que determina a Lei

Federal nº 12.527/11.

R$ 87.104

INVESTIMENTO REALIZADO

8,6 %

LIMITE ALCANÇADO

% da Receita Líquida

Site: https://www.cause.gov.br/
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Resultados

Em 2019, o site do CAU/SE obteve 52.370 visualizações, para um total de 16.482 usuários, sendo que 95%

destes são novos usuários. No site é possível ter acesso a todos os eventos realizados pelo CAU/SE, bem

como, à carta de serviços do Conselho e realizar consultas ao Portal de Transparência, solicitação de

serviços e cadastramento de denúncias.

Outro destaque, foi a veiculação do programa “Minuto CAU/SE” que foi ao ar sempre às quartas-feiras por

rádio, site e aplicativo de mensagens, que levava à sociedade informações sobre às ações do Conselho,

bem como, esclarecimentos sobra a profissão de Arquiteto e Urbanista, funcionando como um veículo

importante de valorização profissional.

15728

754

Usuários Site

Novos Usuários Habituais

Total de 

Usuários: 

16.482

Site: https://www.cause.gov.br/?page_id=15834 36
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Desafios e Perspectivas

Não obstante à divulgação satisfatória feita dentro

das possibilidades deste Conselho, a produção de

conteúdo no que concerne às funções do CAU/SE,

sua atividade-fim e serviços prestados ainda carece

de reforço, apresentando grandes possibilidades de

crescimento, principalmente no que pese à

conscientização da comunidade profissional quanto

ao exercício regular da profissão. Devido ao tempo e

esforços direcionados às divulgações das ações

realizadas, o Conselho não consegue produzir tais

materiais de caráter mais educacional e preventivo.

Aqui, retornamos às limitações orçamentárias que

perpassam toda esta prestação de contas. Com

apenas uma colaboradora e um estagiário, o setor

acaba ficando limitado à uma atuação mais

pragmática e menos “criativa”, a exemplo do

programa “Minuto CAU/SE”, que se mostrou uma

ferramenta extremamente positiva. Como solução,

tem sido estudada a possibilidade de realização de

Pregão, onde a concorrência possibilite a

contratação de uma empresa especializada em

produção de conteúdo a um custo-benefício

adequado à nossa realidade.

Para além dos canais de atendimento e informação

local, os usuários podem acessar a Ouvidoria gerida

pelo CAU/BR. A Ouvidoria é um órgão legítimo de

interlocução entre cidadão e o Conselho, que recebe

reclamações, pedidos de informação, solicitações,

sugestões, elogios ou denúncias sobre o

atendimento e quanto a ações de responsabilidade

do Conselho, de seus conselheiros e empregados

públicos. Por meio do Canal da Ouvidoria

(ouvidoria.caubr.gov.br), qualquer cidadão pode

registrar sua manifestação e acompanhá-la

eletronicamente na mesma página, bastando ter o

número do protocolo gerado. É possível fazer o

envio como pessoa física, pessoa jurídica ou de

forma anônima. Não há a cobrança de qualquer

taxa. A demanda é respondida pelo CAU em até 10

(dez) dias úteis, prazo que pode ser dobrado

mediante justificativa.

• Normatização: Deliberação Plenária do CAU/BR

nº 22, de 06/09/2013, alterada pela nº 38, de

09/10/2014.

• Endereço de acesso:

https://www.caubr.gov.br/ouvidoria/
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4.9 Assistência técnica

O CAU/SE tem por prioridade em seu planejamento,

destinar o mínimo de 2% do seu orçamento à ações

de Assistência Técnica. Para o ano de 2019, o

percentual programado foi de 2,4%, o que

representou R$ 26.222,00. Destes, foram

executados R$ 21.013,00 (2,1% do orçamento) em

ações que visaram a difusão e conscientização

acerca da Lei de Assistência Técnica.

Foram realizadas reuniões no interior do Estado

com os gestores municipais e profissionais das

áreas técnicas das prefeituras. No evento foi

abordada a importância da efetivação da Lei de

Assistência Técnica, e a apresentação de estudos

de casos exitosos, como

Esteve presente no evento um público de 75

pessoas, entre gestores municipais, profissionais

das áreas técnicas, bem como, profissionais

interessados na área, além de estudantes dos

cursos de Arquitetura e Urbanismo e do curso

técnico de Técnico em Edificações.
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Resultados

Em 2019, o Encontro de Assistência Técnica em Habitação

de Interesse Social realizado pelo CAU/SE, cumpriu

satisfatoriamente a missão de dar início às ações deste

Conselho junto aos municípios do interior, no que concerne

à conscientização e efetivação da lei de ATHIS.

Com foco na articulação junto aos gestores municipais e

profissionais das áreas técnicas das prefeituras, todas as

prefeituras dos 75 municípios do estado foram convidadas

a participar, sendo que o evento foi realizado em duas

cidades escolhidas estrategicamente, levando-se em

consideração a sua centralidade em relação às regiões do

estado.

Essa foi a primeira ação com temática voltada à Habitação

de Interesse Social realizada fora da Capital, o que por si

só já denota um avanço na aplicação do recurso, bem

como, na disposição do CAU/SE em decentralizar as suas

ações.

R$ 21.013

INVESTIMENTO REALIZADO

80 % do previsto

2,1 %

LIMITE ALCANÇADO

% do orçamento 
executado
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Desafios e Perspectivas 

No que concerne à Habitação de Interesse Social, o

CAU/SE tem atestado ao longo das suas atividades

voltadas à esta questão, uma grande dificuldade na

conscientização dos gestores dos municípios acerca

da importância e da viabilidade da Lei 11.888/08.

Em parte, essa dificuldade se dá devido ao

desconhecimento dos gestores e da própria

população da existência da Lei, mas também, por

questões de limitação financeira, onde boa parte dos

municípios trabalham apenas com recursos

limitados aos custos administrativos da prefeitura.

Com a realização de eventos, bem como, com o

investimento na realização de ações diretas em

comunidades beneficiárias da Lei de Assistência

Técnica em Habitação Popular, o CAU/SE pretende

contribuir para uma melhora sensível nos índices de

salubridade e acesso à moradia.

25.000

DESAFIO

Déficit de moradia só na 
Capital
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5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
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O CAU/SE possui uma equipe de

colaboradores bastante reduzida, com

apenas 07 profissionais, sendo 04

efetivos e 03 em cargos de livre

provimento. Destes 07, apenas 01 é de

nível médio, tendo sido aprovado em

concurso público para a vaga de

Assistente de Atendimento. Dos

colaboradores efetivos, 02 exercem

funções de gerência no Conselho, e 01 é

presidente da Comissão de Compras e

Licitações, que por sua vez é formada

exclusivamente por colaboradores

efetivos.

O plenário do CAU/SE é formado por 09

Conselheiros, que se dividem em 05

comissões ordinárias e 01 especial. Em

auxílio aos trabalhos, este Conselho

conta com o apoio de 03 estagiários,

distribuídos nos setores de comunicação,

fiscalização e atendimento.

Somente o setor jurídico é terceirizado.

Para além, foram investidos um total de

R$ 13.548 em capacitação destes

colaboradores, perfazendo um

percentual de 2,5% da folha de

pagamento.

R$ 538.751

INVESTIMENTO REALIZADO

47,1 % das Receitas Correntes

4

16

Força de Trabalho por 

Gênero

Pregão Eletrônico Dispensa
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Gestão orçamentária e financeira
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo

de Sergipe apresentou uma execução

orçamentária condizente com a

programação realizada, não havendo

assim, necessidade de justificativas

acerca de variações de qualquer

natureza.

Do total de R$ 1.217.818 previstos para

as despesas, foram empenhados R$

1.112.731,36, o que significa um

percentual de 91,3%, restando ainda um

saldo de R$ 105.086,64, ou seja, 8,6%.

No que pese os limites estratégicos

priorizados no orçamento, todos os

parâmetros foram atendidos, com

destaque para o desempenho dos

recursos aplicados à Fiscalização,

redundando em 37,7% das Receitas de

Arrecadação Líquida.
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Despesas Correntes (com restos a pagar)

Despesa Previsto Realizado Diferença %

Pessoal 621.738 564.756 56.982 9%

Diárias + 
Passagens

173.530 170.355 3.175 2%

Material 
de 

Consumo
5.869 2.373 3.496 60%

Prestação 
de Serviço

214.557 176.971 37.586 18%

Encargos 
+ Taxas

25.140 25.662 -522 -2%

CSC + 
Fundo de 

Apoio
81.581 76.581 5.000 6%

TOTAL 1.122.415 1.016.698 105.717 9%

56%
17%

0%

17%

3%

8%

Despesas por natureza

Pessoal Diárias + Passagens

Material de Consumo Prestação de Serviço

Encargos + Taxas CSC + Fundo de Apoio
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Gestão de licitações e contratos

Por conta da sua limitação de recursos, o CAU/SE não realiza

contratações e/ou compras de valores vultosos, buscando

sempre adquirir apenas o indispensável ao seu

funcionamento. Em 2019, os contratos vigentes dizem

respeito apenas à locação da sede, empresa de realização de

eventos e Assessoria Jurídica. No mais, as aquisições são

realizadas majoritariamente por dispensa. Não obstante, a

Comissão de Compras e Contratações realiza, para qualquer

caso, processos fundamentados na Lei 8.666, bem como,

qualquer outra legislação pertinente.

A Comissão Permanente de Compras e

Licitações é formada por 03

colaboradores, todos efetivos. O

CAU/SE, ao longo dos exercícios

financeiros, tem destinado recursos em

seu orçamento visando à qualificação

dos seus servidores no intuito de garantir

a lisura e adequação irrestrita aos termos

da legislação pertinente. O Presidente da

Comissão, inclusive, possui também

formação como pregoeiro, tendo

participado desta formação custeado por

recursos deste Conselho.

No que concerne ao investimento em

patrimônio, o CAU/SE adquiriu apenas

um projetor, um computador de mesa,

notebook e impressora, todos por meio

de dispensa devido ao valor.

4

16

2

Processos - Compras e 

Cotratações

Pregão Eletrônico Dispensa Inexegibilidade

Total: 22
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Gestão patrimonial e infraestrutura

36
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Para cada novo exercício financeiro, o

CAU/SE realiza uma análise da

necessidade de investimento em

patrimônio, como mobiliário, eletrônicos,

dentre outros.

Em 2019, os setores do Conselho

demandaram apenas a necessidade de

compra de 01 computador de mesa, que

foi alocado no setor da Fiscalização; 01

projetor, que possibilitou a economia de

aluguel deste equipamento para a

realização de eventos; 01 notebook para

o setor de Comunicação; e 01

impressora que atende ao CAU/SE como

um todo.

Todas essas aquisições são antecedidas

de processo administrativo conduzido

pela Comissão Permanente de Compras

e Licitações – CPCL do CAU/SE, com

justificativas da necessidade, autorização

da Presidência, bem como, atestado de

disponibilidade orçamentária e empenho

do recurso.

R$ 15.414

INVESTIMENTO REALIZADO

96 % do previsto
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6. INFORMAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS 

E CONTÁBEIS.



SUPERÁVIT PATRIMONIAL
Para 2019 o CAU/SE obteve um superávit de R$ 
113.259,00.

INVESTIMENTO PATRIMONIAL
R$ 15.414,00 investidos na aquisição de 
computadores, impressora e projetor

FATOS RELEVANTES

Fiscalização e Atendimento, que tiveram como
resultado os percentuais de 90% e 99% de
execução, respectivamente.

NOTAS EXPLICATIVAS
Aprovada em XXXXXXXX

Orçamento

O CAU/SE teve para 2019 um orçamento na

ordem de R$ 1.217.818,00, tendo realizado R$

1.143.713,00, que representou uma execução

de 94% do previsto. Com relação às despesas,

esse percentual de execução foi de 91% R$

1.112.731,00.

As receitas que tiveram melhor desempenho

foram a de arrecadação com RRT (com 98,2%

de execução) e Anuidades (com 92,8% de

execução). Em contrapartida, as receitas de

Taxas e Multas e Aplicações Financeiras

obtiveram desempenha aquém do esperado,

com 68,6% e 58,9% de execução,

respectivamente.

Em relação à execução do orçamento por

Projetos e Atividades, todos obtiveram mais de

80% de execução. Destaque para as atividades

finalísticas do Conselho, Fiscalização e

Atendimento, que tiveram como resultado os

percentuais de 90% e 99% de execução,

respectivamente.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

48

Descrição 2017 2018 2019 Descrição 2017 2018 2019

Variações patrimoniais Variações patrimoniais

Aumentativas diminutivas

Contribuições 445.663 502.144 554.057 Pessoal e encargos 381.497 566.313 565.911

Exp. Bens e serviços 436.806 518.654 528.902 beneficios assitênciais - - -

Financeiras 50.609 37.915 42.291 uso bens e serviços 463.671 497.638 452.207

transferências 310.072 282.461 138.847 financeiras - - -

valor e ganhos c/ativo - - - transferências 92.674 87.748 76.581

Outro valores patr aument 981 9.220 17.505 tributos e contrib - - -

desvalor perda ativo - - -

outros valores patrim. 
Dimin 107.851 26.239 73.643

TOTAL 1.244.131 1.350.394 1.281.602 1.045.693 1.177.938 1.168.342

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DISCRIÇÃO 2017 2018 2019

INCORPORAÇÃO ATIVO

investimentos 3.860 24.400 15.414

DESINCORPORAÇÃO 
ATIVO

Alienação Bens

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS



Considerações

O conjunto autárquico formado pelo CAU/BR e

pelos CAU/UF utiliza um mesmo sistema

informatizado de contabilidade estando este

integrado a diversos sistemas de controle

administrativo possibilitando, assim, um

acompanhamento da gestão contábil do

conjunto em tempo real, tanto pelas áreas

técnicas do CAU/BR como por sua assessoria

contábil terceirizada que presta consultoria e

emite relatórios contábeis a todos os entes do

CAU.

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e do manual correspondente

(MCASP) seguidas integralmente pela

Contadoria do CAU/SE, a Resolução CAU/BR

nº 174/2018 dispõe sobre procedimentos

orçamentários, contábeis e de prestação de

contas a serem adotados pelo CAU/BR e pelos

CAU/UF (https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/).

Tal norma propicia ao CAU/BR, dentre outros,

de exercer acompanhamento por meio de

orientações e proposições de melhorias das

informações contábeis.

Gestão Contábil

Auditoria Interna do CAU/BR

A Contadoria do CAU/SE conta ainda com a

Auditoria (interna) do CAU/BR a qual incumbe

“manifestar-se acerca das informações

contábeis mensais por meio de relatórios”,

segundo o art. 8°, § 2°, e art. 11, da referida

Resolução CAU/BR nº 174/2018.

Declaração do Contador do CAU/SE

Declaro que as informações constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial,

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro,

Demonstração de Fluxos de Caixa e

Demonstração das Variações Patrimoniais,

regidos pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público (NBCASP) e pelo respectivo manual

(MCASP), referentes ao exercício de 2019,

refletem nos seus aspectos mais relevantes a

situação orçamentária, financeira e patrimonial

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Sergipe – CAU/SE.

Aracaju-SE, 10 de março de 2020.

Katiuscia Oliveira de Carvalho

Contador CRC/SE 005402/O-6
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Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cause.gov.br/

Balanço Patrimonial

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Ativo 2017 2018 2019

Ativo
Circulante

664.009 862.128 978.802

Disponibilidade 
de bancos

531,961 605.696 642.120

Anuidades a 
receber 387.411

530.259 668.150

(-) Provisões 
para perdas

(
284.943)

(279.102) (337.541)

Outros créditos 29.580 5.275 6.074

Ativo Não 
Circulante

54.299 68.641 71.224

Créditos a 
longo prazo

- - -

Bens 
patrimoniais

54.299 68.641 71.224

Total 718.308 930.769 1.050.026

Passivo + Patrimônio 
Líquido

2017 2018 2019

Passivo Circulante 30.852 77.558 87.685

Obrigações trabalhistas -

Fornecedores 3.197 27.672 31.940

Provisões de férias/13º
Salário

24.910 44.899 46.054

Outras obrigações 2.746 4.988 9.690

Passivo Não Circulante 687.455 853.210 962.342

Obrigações a longo
prazo

- -

Patrimônio Líquido 687.455 853.210 962.342

Resultados acumulados - -

Total 718.308 930.769 1.050.026
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Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais 
Aumentativas - VPA

2017 2018 2019

Contribuições (anuidades) 445.663 502.144 554.057

Serviços (taxas RRT) 436.806 518.654 528.902

Juros e encargos de mora 50.609 37.915 42.291

Outras VPA 311.053 291.681 156.352

Total 1.244.131 1.350.394 1.281.602

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD 2017 2018 2019

Pessoal e encargos 381.497 566.313 565.911

Material de consumo 4.739 1.961 2.373

Serviços de terceiros 463.671 497.638 452.207

Depreciação de bens 9.549 10.058 12.830

Transferências concedidas 92.674 87.748 76.581

Provisões para perdas 93.563 14.220 58.440

Total 1.045.693 1.177.455 1.168.342

Superávit do exercício 198.438 172.455 113.259

Valores 

em R$ 

mil

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cause.gov.br/
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Balanço Orçamentário

Valores em R$ mil
Valores 

em R$ 

mil

Receitas Orçamentárias 2017 2018 2019

Receitas correntes 1.114.129 1.206.639 1.143.712

Contribuições (anuidades) 317.701 339.892 415.170

Serviços (taxas RRT) 436.806 517.996 528.800

Receitas financeiras 50.610 37.915 43.810

Outras receitas correntes 308.031 301.599 150.895

Receitas de capital 981 9.236 5.037

Total 1.114.129 1.206.638 1.143.712

Despesas Orçamentárias 2017 2018 2019

Despesas correntes 947.964 1.157.490 1.112.731

Pessoal e encargos 395.389 561.724 584.556

Material de consumo 4.739 1.960 2.373

Serviços de terceiros 432.782 459.842 409.696

Encargos diversos 18.520 21.816 24.111

Transferências correntes 92.674 87.748 76.581

Despesas de capital 3.860 24.400 15.414

Total 947.964 1.157.490 1.112.731

Superávit do exercício 164.284 49.148 30.981
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Balanço Financeiro

Valores em R$ mil Valores em R$ mil

Ingressos 2017 2018 2019

Receita orçamentária 48.908 49.751 -

Recebimentos extraorçamentários 5.076 33.357 32.783

Saldo em espécie do exercício
anterior

530.705 583.807 649.138

Total 584.689 666.915 681.921

Dispêndios 2017 2018 2019

Despesa orçamentária 5.077 60.615 38.958

Pagamentos extraorçamentários 47.651 604,45 843

Saldo em espécie para o exercício 
seguinte

531.961 605.696 642.120

Total 584.689 666.915 681.921

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cause.gov.br/
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

Valores em R$ mil

Ingressos 2017 2018 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Ingressos

Receita corrente 40.826 84.055

Outros ingressos 85.600 17.523 41.864

Desembolsos

Despesa corrente 45.359 79841

Outros desembolsos 85.040 21.738 38.612

Fluxo de Caixa Líquido
das  Operações

(3.414) (45.475) (39.602)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos - -

Desembolsos - -

Ingressos 2017 2018 2019

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO

Ingressos - - -

Desembolsos - - -

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos - - -

Desembolsos - - -

GERAÇÃO LIQUIDA DE 
CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA

(3.414) (45.475) (39.602)

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA INICIAL

535.375 651.171 681.722

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA FINAL

531.960 605.696 642.121

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.cause.gov.br/
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Notas Explicativas às Demonstrações                   
Contábeis
A Gerência Administrativa e Financeira declara a

conformidade contábil das Demonstração Contábeis do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, referente

ao período de janeiro a dezembro de 2019, no que tange ao

reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e fatos

relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP),

abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis

ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) –

Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais,

que também é a moeda funcional da Entidade.

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº

4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade

aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta

STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª

edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao

setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA

CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP 17.

As Demonstrações Contábeis do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo de Sergipe são compostas por:

Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e

Patrimônio Líquido. Evidencia qualitativa e quantitativamente

a situação patrimonial da entidade pública;

Demonstração das Variações Patrimoniais. Evidencia as

variações quantitativas, o resultado patrimonial e as

variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária;

Balanço Orçamentário. Evidencia as receitas e as despesas

orçamentárias;

Balanço Financeiro. Evidencia as receitas e despesas

orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios

extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa

do exercício anterior e os que se transferem para o início do

exercício seguinte;

Demonstração dos Fluxos de Caixa. Evidencia as

movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos

fluxos das operações, dos investimentos e dos

financiamentos.

Declaro que as informações constantes das Demonstrações

Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das

Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço

Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa, regidos pelas

diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público (MCASP) e Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho

Federal de Contabilidade (CFC), relativas ao período de

janeiro a dezembro de 2019, refletem nos seus aspectos

mais relevantes a situação orçamentária, financeira e

patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Sergipe.

Link Notas completas: https://www.cause.gov.br/wp-

content/uploads/2020/04/NOTAS-EXPLICATIVAS-DBO.pdf
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7. ANEXOS E APÊNDICES



PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano

de Ação executado pelo CAU/SE no exercício de 2019.

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

Conforme o Relatório Contábil CAU-BR nº XX/2020, de

XX/XX/2020, a empresa contratada pelo CAU/BR, ATA

Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria

e análise contábeis junto aos CAU/UF, concluiu: “Tendo

em vista que não constatamos nenhuma falha na

prestação de contas de 2019 do CAU/SE, informamos

que a mesma está em condições de ser aprovada pela

Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do

CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/SE

A Comissão de Planejamento, Finanças Organização e

Administração do CAU/SE emitiu a Deliberação nº

03/2020 de 23/04/2020 pela aprovação da prestação de

contas do estadual relativas ao exercício de 2019, sem

indicação de ponto de ressalva ou recomendação,

posicionamento seguido pelo Plenário do CAU/SE,

mediante a Deliberação Plenária nº 01/2020 de

23/04/2020.

Posicionamentos de Área, Assessoria, 
Instâncias e Auditoria Externa

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

As contas do CAU/SE relativas ao exercício de

2019 foram auditadas pela empresa contratada

pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores

Independentes, responsável por expressar

opinião sobre as demonstrações contábeis

daquele conselho, conduzida de acordo com as

normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente integrante

da prestação de contas expressa opinião que as

Demonstrações Contábeis apresentam

adequadamente, em todos os aspectos

relevantes, a posição patrimonial e financeira do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de

Sergipe – CAU/SE, sem ressalva.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA

INTERNA DO CAU/BR

Em análise à formalização do processo de

Prestação de Contas do CAU/SE, aos aspectos

de gestão demonstrados, posicionamentos das

assessorias e instâncias deliberativas

pertinentes, e ao relatório e parecer da Auditoria

Independente, formamos opinião pela

regularidade do referido processo.
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