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Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e
símbolos 

 
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
CAU/SC - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina; 
CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; 
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica; 
CAT - Certidão de Acervo Técnico; 
CAT-A - Certidão de Acervo Técnico com Atestado; 
CED - Comissão de Ética e Disciplina; 
CCAA - Comissão de Contas e Atos Administrativos; 
CEP - Comissão de Exercício Profissional; 
CEF - Comissão de Ensino e Formação.  
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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, o CAU possui a função de
“orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo” (§ 1º  do Art.  24º  da Lei
12.378/2010).
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC, anualmente, disponibiliza

por intermédio do seu Portal os relatórios de gestão, que é o conjunto de demonstrativos e documentos
de natureza contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional.

Principais realizações da gestão no exercício
Do exercício de 2015 destacam-se as principais ações:

 

- Elaboração do Planejamento Estratégico do CAU/SC, com a definição do Mapa Estratégico
(anexo) do conselho, com a identidade organizacional, objetivos estratégicos e, por fim, a eleição de
nove projetos estratégicos para execução em 2016, sendo eles:

 

Gestão do Planejamento Estratégico;1.

Novo Modelo de Gestão e Estruturação das Regionais;2.

Comunicação Integrada;3.

Patrocínio Institucional Integrado;4.

Fiscalização com Ênfase em Ações e Perfis Inovadores;5.

Intranet;6.

Mapeamento de Processos;7.

Plano de Desenvolvimento Humano Integrado;8.

Plano de Disseminação da Informação e Incentivo à Adimplência.9.

 

-  Criação da Coordenação Técnica – CORTEC, voltada exclusivamente para o Atendimento
Técnico ao arquiteto e urbanista e sociedade;

 

-  Criação  da  Coordenação  de  Tecnologia  da  Informação  –  CORTI,  resultando  no  início  da
implantação de uma política de acesso e segurança de dados, visando manter o acesso ininterrupto à
rede e Internet e realizar a gestão de impressões.

 

-  Instituição do Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), colegiado de
caráter consultivo, criado para tratar das questões do ensino e do exercício profissional, cumprindo a
determinação do artigo 61, §1º, da Lei 12.378/2010;

 

- Realização de dois seminários de Inovação envolvendo conselheiros e funcionários;

 

-  Criação  da  Comissão  Temporária  de  Relações  Inter  Profissionais  CAU/SC  e  CREA/SC,
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estreitando as relações institucionais com o “antigo” conselho com o objetivo de unir forças em
benefício da sociedade;

 

- Criação do Comitê de representantes do corpo funcional inaugurando um canal de comunicação
com o Conselho Diretor para tratar de negociações salariais;

 

- Visitas institucionais ao CAU/RS, CAU/PR e CAU/MG, com foco na área técnica dos conselhos,
com participação de conselheiros, gestores e funcionários, sendo realizadas reuniões de trabalho
promovendo trocas de experiências exitosas;

 

- Reestruturação dos Relatórios Administrativos e Financeiro, com dados objetivos, demonstração
do acumulado do ano e com destaques para eventos importantes ou críticos;

 

- Instituição das equipes fixas de apoio às comissões compostas por Assessor, Assistente Técnico
(quando é o caso) e Secretário, com as definições de atribuição de cada um;

Instituição do fluxograma dos  trabalhos  das  comissões,  visando diferenciar  Deliberação de
Comissão (a ser somente relatada em Plenário) e Proposta de Deliberação Plenária (a ser relatada e
votada pelo Plenário);

 

- Conclusão do inventário físico patrimonial;

 

-  Realização em Florianópolis  do  “I  Seminário  de  Integração Interprofissional”  (Seminário
CAU/CREA- SC), fortalecendo a aproximação entre os dois Conselhos visando a construção de uma
política  de  atuação  conjunta  no  âmbito  da  fiscalização,  das  atribuições  profissionais  e  ética
profissional;

 

- Realização em Florianópolis do Workshop “Inovação e Empreendedorismo” em parceria com o
SEBRAE, visando estimular os arquitetos e urbanistas a empreender, podendo resultar numa nova
forma de fazer arquitetura;

 

-  Realização em Blumenau do “Encontro e Debate:  Planejamento Diretor  Participativo:  Um
Projeto  de  Cidade  para  as  Pessoas”.  Na  ocasião  foram  abordados,  por  meio  de  oficinas  com
metodologia participativa, os temas escala da cidade, processos participativos e planejamento urbano,
o que estimulou o debate e a percepção sobre os problemas reais e interesses distintos envolvidos na
elaboração de um Plano Diretor. Também contou com uma palestra destacando a importância do olhar
nossas cidades sob todos os aspectos e escalas, e criar canais e formas das pessoas participarem do
processo de revisão do Plano Diretor.

 

- Realização do 3º Encontro Anual do CAU/SC, cujo tema em 2015 foi “Oxigenar o Ensino de
Arquitetura e Urbanismo”. O evento contou com oito palestrantes, inclusive dois deles do exterior
(Equador e Argentina)

 O encontro discutiu práticas pedagógicas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, além
doa promoção do compartilhamento das boas práticas das escolas brasileiras e estrangeiras.
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-  Realização do 3º Prêmio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. O
projeto tem como objetivo promover a valorização profissional por meio de premiação dos trabalhos
de conclusão de texto de estudantes das escolas catarinenses de Arquitetura, além de contribuir para
qualificação do ensino.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
O CAU/SC se originou da Lei nº 12.378 de dezembro de 2010, sendo que posteriormente manteve

um  período  de  gestão  compartilhada  com  o  CREA/SC.  Todavia,  teve  sua  constituição  de
personalidade jurídica em 17 de dezembro de 2012, quando definitivamente se desligou do antigo
conselho (CREA/CONFEA) que pertencia a profissão de Arquitetura e Urbanismo.

Nesse sentido, por ser um conselho relativamente novo os processos meios e finalísticos ainda
estão sendo implementados ou consolidados, o que dificulta a emissão de relatórios, principalmente
por não poder contar com uma base histórica consistente.

Outras informações úteis
O CAU/SC tem o seu Plenário como instância máxima de julgamento no âmbito de sua jurisdição,

sendo ele constituído por Conselheiros Estaduais, em conformidade com a proporção determinada pelo
artigo 32, § 1º, da Lei 12.378/2010, eleitos diretamente pelos Arquitetos e Urbanistas regularmente
inscritos no CAU/SC.

 

No ano de 2015 e atualmente o Plenário do CAU/SC conta com treze conselheiros titulares e seus
respectivos treze conselheiros suplentes.

 

Dentre  os  treze conselheiros  há o Conselho Diretor,  formado por  quatro membros,  que são:
Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro.

 

O Plenário do CAU/SC também conta com o assessoramento das seguintes comissões ordinárias e
temporárias:

 

Comissões Ordinárias - natureza regimental - 2015:

- CCAA – Comissão de Contas e Atos Administrativos;

- CEF – Comissão Ensino e Formação;

- CEP – Comissão de Exercício Profissional;

- CED – Comissão de Ética e Disciplina.

 

Comissões Temporárias  - 2015:

- CTC – Comissão Temporária de Comunicação;

- CTPU – Comissão Temporária de Políticas Públicas;
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- CTP – Comissão Temporária de Patrimônio;

- CTRI – Comissão Temporária de Relações Interprofissionais.
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catariana

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/SC CNPJ 14.895.272/0001-01

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (48)3225-9599

CÓDIGO CNAE 94.12-0-01

ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@causc.gov.br

PÁGINA INTERNET www.causc.gov.br

ENDEREÇO POSTAL Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260 - Edifício Royal Business Center, 6º andar

CIDADE Florianópolis UF SC

BAIRRO CENTRO CEP 88.015-100

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

10



3.2 COMPETÊNCIAS 
 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
A Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e

Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências, em seu
artigo 24, § 1º, atribui como função, tanto CAU/BR como as CAUS dos Estados, o seguinte: 

 

Art. 24. (...):

§1o  O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da
profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da
classe  em todo  o  território  nacional,  bem como  pugnar  pelo  aperfeiçoamento  do  exercício  da
arquitetura e urbanismo. 

 

No seu artigo 34 estabelece de forma mais  direcionada aos  CAUs estaduais  outras  funções,
prescrevendo:

 

Art. 34: Compete aos CAUs:

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

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do 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
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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§1º O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como
limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem
pública relativas à contratação de serviços e à celebração de convênios.

§2º Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do
fundo especial a que se refere o art. 60. 

 

Informações adicionais
O acesso à legislação pertinente pode ser obtido em: http://www.causc.gov.br/?page_id=12927
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3.3 NORMAS 

 

 

 

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; e dá outras providências. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
Resoluções do CAU/BR

Regimento Geral do CAU/BR

Regimento Interno do CAU/SC, aprovado pela Deliberação Plenária nº 002 de 2013

Deliberações Plenárias do CAU/SC

Portarias Normativas do CAU/SC 

Portarias Ordinatórias do CAU/SC

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
Código de Ética e Disciplina para Arquitetos e Urbanistas, define os parâmetros deontológicos

 que  devem  orientar  a  conduta  dos  profissionais  registrados  nos  Conselhos  de  Arquitetura  e
Urbanismo, publicado pelo CAU/BR;

Manual de Fiscalização do CAU/BR, publicado por meio de Resolução;

Manual de Procedimentos Fiscalizatórios elaborado pelo CAU/SC, tomando como referencia do
Manual de Fiscalização do CAU/BR, que estabelece procedimentos para fiscalização das atividades,
privativas ou compartilhadas, nas áreas de atuação da Arquitetura e do Urbanismo, publicado pelo
CAU/SC.

Portarias Ordinatórias - 2015

001/2015 Dispõe sobre a Exoneração da Sra. Bárbara Prochaska Lemos do cargo de Gerente Geral
do CAU/SC.

002/2015 Dispõe sobre a Nomeação do Sr. Jaime Teixeira Chaves para o cargo de Gerente Geral
do CAU/SC.

003/2015 Dispõe sobre a Nomeação da Sra. Franciani Rigoni para o cargo de Gerente Técnico
Interino do CAU/SC.

042/2015 Dispõe sobre a Exoneração da Sra.Jane Pilotto do cargo em comissão de Assessora
Especial do CAU/SC.

043/2015 Dispõe sobre a Designação de Pregoeiro e a composição da equipe de apoio para atuação
em matéria de licitações, na modalidade Pregão, aquisição de bens e contratação de serviços, no
âmbito do CAU/SC

044/2015 Dispõe sobre a Nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações, e dá
outras providências.

045/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Isabel Leal Marcon Leonetti para o cargo de Procurador
Geral do CAU/SC.
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046/2015 Dispõe sobre o reajuste salarial dos empregados e ocupantes de cargos de livre comissão
do CAU/SC.

047/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Gislaine Micheline Pscevozniki para o cargo de Assistente
Técnico do CAU/SC.

048/2015 Dispõe  sobre  a  Nomeação de  Jaqueline  Freitas  Vilain  para  o  cargo de  Assistente
Administrativo do CAU/SC.

049/2015 Dispõe sobre a Exoneração da Sra. Fernanda Maria Pires do cargo em comissão de
Gerente Financeiro do CAU/SC.

050/2015 Dispõe  sobre  a  Nomeação  de  Filipe  Lima  Rockenbach  para  o  cargo  de  Gerente
Financeiro do CAU/SC.

051/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Barbhara Veloso Beppler para o cargo de Assistente
Técnico do CAU/SC.

052/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Nayana Maria de Oliveira para o cargo de Assistente
Técnico do CAU/SC.

053/2015 Dispõe  sobre  a  Nomeação  de  Yve  Sarkis  da  Costa  para  o  cargo  de  Assistente
Administrativo do CAU/SC.

054/2015 Dispõe sobre a Nomeação dos Membros da Comissão Permanente de Licitações, e dá
outras providências.

055/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Monica Paludo para o cargo de Assistente Financeiro do
CAU/SC.

056/2015 Dispõe sobre a Nomeação de Edna Lealcy Goulart Ferreira para o cargo de Analista
Administrativo do CAU/SC.

057/2015 Dispõe sobre a exoneração da Sra. Franciani Rosália Rigoni do cargo em comissão de
Gerente Técnico Interino do CAU/SC.

058/2015 Dispõe sobre a Nomeação da Sra. Franciani Rosália Rigoni para o cargo de Coordenador
Técnico do CAU/SC.

059/2015 Dispõe sobre a Nomeação da Sra. Fernanda Maria Menezes para o cargo de Gerente
Técnico do CAU/SC.

060/2015 Dispõe sobre a Alteração da Função Ocupacional da empregada Yve Sarkis da Costa, do
cargo de Assistente Administrativo para o cargo de Assistente Financeiro do CAU/SC.

061/2015 Dispõe sobre a Nomeação do Senhor Lucas Henrique Gomes da Rocha para o cargo de
Coordenador de Tecnologia da Informação do CAU/SC.

062/2015 Dispõe  sobre  a  Nomeação  da  Senhora  Isabella  Pereira  de  Sousa  para  o  cargo  de
Assistente Administrativo do CAU/SC.

063/2015 Dispõe sobre a Nomeação da Senhora Maria Carolina Santiago para o cargo de Analista
de Licitações, Contratos e Compras do CAU/SC.

064/2015 Dispõe sobre a Nomeação do Senhor Ricardo de Freitas para o cargo de Assessor
Especial do CAU/SC.

065/2015 Dispõe sobre a Designação de Pregoeiro e a composição da equipe de apoio para atuação
em matéria de licitações, na modalidade Pregão, aquisição de bens e contratação de serviços, no
âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC.

066/2015 Dispõe sobre a Nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitações, e dá
outras providências.
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067/2015 Dispõe sobre a Exoneração a pedido da senhora Rosana Montagner Cervo do cargo de
Ouvidor Geral do CAU/SC.

068/2015 Dispõe sobre a Nomeação do senhor Alexandre Junckes Jacques do cargo em comissão
de Gerente Administrativo Interino do CAU/SC.

069/2015 Dispõe sobre as competências do Procurador Geral do CAU/SC no que concerne à
representação judicial e extrajudicial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina.

070/2015 Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Organizadora do Concurso Público
do Projeto de Interiores para a nova sala da GERTEC.

071/2015 Dispõe sobre a exoneração do senhor Alexandre Junckes Jacques do cargo em comissão
de Gerente Administrativo Interino do CAU/SC.

072/2015 Dispõe sobre a exoneração da senhora Gislaine Micheline Pscevozniki do cargo de
Assistente Técnico do CAU/SC.

073/2015 Dispõe sobre a nomeação da senhora Andrea Beatriz  Fritz  Bueno para o cargo de
Assistente Técnico do CAU/SC.

074/2015 Dispõe  sobre  a  nomeação  por  tempo determinado  do  senhor  Eduardo  Amauri  de
Espindola para o cargo de Analista Jurídico do CAU/SC.

075/2015 Dispõe sobre a exoneração da senhora Talitha Bonfatti do cargo em comissão de Gerente
Administrativo do CAU/SC.

076/2015 Dispõe sobre a nomeação do senhor Alexandre Junckes Jacques para o cargo de Gerente
Administrativo do CAU/SC.

077/2015 Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Especial de Licitação do Concurso
Público 01/2016, e dá outras providências.

078/2015 Dispõe  sobre  a  nomeação  dos  membros  da  Comissão  Julgadora  da  Licitação  do
Concurso 01/2016 do CAU/SC, e dá outras providências.

 

Portarias Ordinatórias - 2014

001/2014 Dispõe sobre a Nomeação dos Membros da Comissão Permanente de Licitações, e dá
outras providências.

002/2014 Dispõe sobre a designação de Pregoeiro e a composição da equipe de apoio para atuação
em matéria de licitações,  na modalidade Pregão,  na aquisição de bens e serviços,  no âmbito do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e dá outras providências.

003/2014 Dispõe sobre a Composição dos membros e Coordenação da Comissão Permanente de
Contas e Atos Administrativos do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

004/2014 Dispõe sobre a Composição dos membros e Coordenação da Comissão Permanente de
Ética e Disciplina do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

005/2014 Dispõe sobre a Composição dos membros e Coordenação da Comissão Permanente de
Ensino e Exercício Profissional do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

006/2014 Dispõe sobre a Composição dos membros e Coordenação da Comissão Especial de
Patrimônio do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

007/2014 Dispõe sobre a composição dos membros e coordenação da Comissão Especial  de
Políticas Urbanas do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

008/2014 Dispõe sobre a composição dos membros e coordenação da Comissão Especial  de
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Comunicação do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

009/2014 Dispõe sobre a Composição dos membros e Coordenação da Comissão Especial para
Concurso Público do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

010/2014 Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Especial para apreciação do Plano
Diretor Participativo de Florianópolis no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina, e dá outras providências.

011/2014 Dispõe sobre a nomeação do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro do CAU-SC
no exercício de 2014, e dá outras providências.

012/2014 Dispõe sobre a Exoneração do Sr. João Edmundo João Bohn Neto do cargo de Assessor
Especial do CAU/SC.

013/2014 Dispõe sobre a Nomeação da Arquiteta Rosana Montagner Cervo para exercer o cargo
de OUVIDOR GERAL do CAU/SC, e dá outras providências.

014/2014 Dispõe  sobre  a  Exoneração  de  membro  da  Comissão  Especial  de  Patrimônio  do
CAU/SC, e dá outras providências.

015/2014 Dispõe sobre a Nomeação para o cargo de ASSESSOR ESPECIAL do CAU/SC, e dá
outras providências.

016/2014 Altera  a  composição  da  Comissão  Especial  para  apreciação  do  Plano  Diretor
Participativo de Florianópolis no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina,
cria suas atribuições e revoga a Portaria nº 10/2014.

017/2014  Dispõe  sobre  a  criação  e  nomeação  da  Comissão  Especial  para  supervisionar  e
acompanhar a realização do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2014 do CAU/SC, e dá outras
providências.

018/2014 Dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Temporária de análise técnica do
Plano de Comunicação, e dá outras providências.

019/2014 Dispõe sobre a nomeação de funcionários para concessão de poderes necessários ao
cumprimento da função de Unidade de Referência Local do Centro de Serviços Compartilhados

020/2014 Dispõe sobre a nomeação para os cargos de Arquitetos Fiscais do CAU/SC, e dá outras
providências.

021/2014 Dispõe sobre a nomeação para o cargo de Advogado do CAU-SC.

022/2014 Dispõe sobre a composição dos membros e coordenação da Comissão Especial  de
Preparação do Seminário das Cidades Democráticas e Metropolitanas do CAU/SC, no exercício de
2014, e dá outras providências.

023/2014 Dispõe sobre a alteração da composição dos membros e coordenação da Comissão
Temporária de Políticas Urbanas do CAU/SC, no exercício de 2014, e dá outras providências.

024/2014 Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Temporária de Homenagem e Honra
ao Mérito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e dá outras providências.

025/2014 Dispõe  sobre  a  Nomeação da  Coordenação da  Comissão  Temporária  de  Políticas
Urbanas do CAU/SC, e dá outras providências.

026/2014 Dispõe sobre a Nomeação da Coordenação da Comissão Temporária de Homenagem e
Honra ao Mérito do CAU/SC, e dá outras providências.

027/2014 Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação da função de Fiscal de Contrato firmado entre o
CAU/SC e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços
Especiais Ltda.
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028/2014 Dispõe sobre a Exoneração e a Nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, para atuarem
em licitações na modalidade Pregão, no âmbito do CAU/SC.

029/2014 Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação dos Membros da Comissão Permanente de
Licitações, e dá outras providências.

030/2014 Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação da função de Fiscal de Contrato firmado entre o
CAU/SC e a Empresa Solleone Gestão Inteligente da Informação.

031/2014 Dispõe  sobre  a  Criação  e  Composição  da  Comissão  Temporária  de  Relações
Interprofissionais  do  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  de  Santa  Catarina,  e  dá  outras
providências.

032/2014 Dispõe sobre a criação e composição da Comissão Eleitoral do CAU/SC – Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e da outras providências.

033/2014 Dispõe sobre a nomeação de funcionários para concessão de poderes necessários ao
cumprimento da função de Unidade de Referência Local do Centro de Serviços Compartilhados.

034/2014 Dispõe sobre a designação de Pregoeiro e a composição da equipe de apoio para atuação
em matéria de licitações,  na modalidade Pregão,  na aquisição de bens e serviços,  no âmbito do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e dá outras providências.

035/2014 Dispõe sobre a Nomeação para os cargos de Arquitetos Fiscais do CAU/SC, e dá outras
providências.

036/2014 Dispõe sobre a Exoneração do Sr. Márcio Bittencourt do cargo de Gerente Geral do
CAU/SC.

037/2014 Dispõe sobre a Exoneração do Cargo de Gerente Técnico e Nomeação para o cargo de
Gerente Geral do CAU/SC.

038/2014 Nomeação do conselheiro eleito mais idoso como Presidente Interino,  e  dá outras
providências

 

Portarias Ordinatórias - 2013

001/2013Nomeação da Comissão Permanente de Licitação do CAU/SC

002/2013 Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio

003/2013 Nomeação Fiscal do contrato nº 001/2013 - Menton Viagens e Turismo Ltda - Prestação
de serviços de agenciamento de viagens

004/2013 Nomeação da Comissão de Plano de Cargo, Carreiras e salários.  -  Composição da
Comissão do Plano de Cargo Carreiras e salários - ref. Ao contrato 02/2013

005/2013 Nomeação Fiscal do contrato nº 003/2013 - RG Contadores Associados S/SA - Prestação
de serviços especializados de Assessoria Contábil e Financeira.

006/2013  Nomeação  Fiscal  do  contrato  nº004/2013  -  MCE-Movimento  Catarinense  para
Excelência - Prestação de serviços de consultoria em gestão para o desenvolvimento e evolução do
CAU/SC.

007/2013 Nomeação Fiscal do contrato nº 005/2013 - AT&PP Sistemas Ltda. ME-  Prestação de
serviços de consultoria em informática, elaboração de termo de referência e acompanhamento na
sessão de licitação e na entrega de equipamentos de informática para o CAU/SC.

008/2013 Nomeação Fiscal do contrato nº 006/2013 - Superinfo Automação e Informática Ltda-
Aquisição de equipamento e materiais de informática para o CAU/SC.
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009/2013 Nomeação do cargo de Gerente Administrativo

010/2013 Exoneração do cargo de Diretor Geral e Nomeação do cargo de Assessor Especial

011/2013 Nomeação do cargo de Diretor Geral

012/2013 Exoneração e Nomeação de Fiscal dos contrato nº 003 e 006/2013

013/2013 Exoneração do vice presidente Giovani Bonetti (Plenária nº 17) e Nomeação do novo
integrante da Comissão Plano Cargo de Salário

014/2013 Exoneração da Srª Fernanda Maria Pires e Nomear a Srª Talitha Roberta Bonfatti para a
função de fiscal do contrato nº 001/2013, firmados entre o CAU/SC e a empresa MENTON Viagens e
Turismo Ltda; Nomeação do Srº João Edmundo Bohn Neto para a função de Fiscal do contrato nº
012/2013, firmado com a IAB.

015/2013 Nomeação para função de Fiscais dos Contratos nº 007/2013, firmado com a Ondrepsb
Limpeza e Serviços Especiais Ltda; Contrato nº 08/2013, firmado com a Brasoftware Informática Ltda
e  do  Contrato  nº  10/2013,  firmado com a  Empresa  Pinto,  Mainardi  & Scarduelli  Advogados  e
Associados e o CAU/SC, e dá outras providências. 

016/2013 Nomeação, para o cargo de Fiscal do contrato nº 009/2013, firmado entre o CAU/SC e a
empresa Atelier de Arquitetura S. S.

017/2013  Nomeação  do  Sr.  João  Raimundo  Bohn  Neto,  para  o  cargo  de  FISCAL  DO
CONTRATO  nº  013/2013,  firmados  entre  o  CAU/SC  e  o  Instituto  de  Arquitetos  do  Brasil  –
Departamento Santa Catarina-IAB. 

018/2013 Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação dos membros da Comissão Permanente de
Licitações, e dá outras providências. 019/2013 Dispõe sobre a Exoneração e Nomeação para Pregoeiro
do CAU/SC e Equipe de Apoio, e dá outras providências.

020/2013 Dispõe sobre a Nomeação dos membros da Comissão Sindicância do CAU/SC, e dá
outras providências.

021/2013 Dispõe  sobre  a  Nomeação dos  membros  da  Comissão Especial  para  o  Congresso
Estadual e Conferência Anual do CAU/SC, e dá outras providências.

022/2013 Dispõe sobre a Nomeação dos membros da Comissão Especial para o Concurso Público
nº 01 do CAU/SC, e dá outras providências.

023/2013 Dispõe sobre a Nomeação para os cargos de Arquitetas Fiscais do CAU/SC e Nomeação
para o cargo de FISCAL do contrato nº 14/2013, firmado com a empresa Foco Opinião e Mercado
Ltda EPP, e dá outras providências.

024/2013 Dispõe sobre a Nomeação da Coordenação da Comissão Especial para o Concurso
Público  nº 01/2013 do CAU/SC, e dá outras providências.

025/2013 Dispõe sobre Nomeação para função de Fiscais dos Contratos nº 11/2013, firmado com a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e do  Contrato nº 16/2013, firmado com a Ondrepsb
Limpeza e Serviços Especiais Ltda. 

026/2013 Dispõe sobre Nomeação para o cargo de ADVOGADO do CAU-SC.

027/2013 Dispõe sobre Nomeação para exercer a função de Fiscal do contrato nº 15/2013, firmado
com os Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina-IAB.

028/2013 Dispõe sobre Nomeação para função de Fiscais dos Contratos nº 17/2013, firmado com a
Fepese

029/2013 Dispõe sobre Nomeação para dos Delegados do Congresso Estadual de Arquitetos do
CAU/SC
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030/2013 Dispõe sobre Nomeação para função de Fiscais dos Contratos nº 18/2013, firmado com a
RBS

031/2013 Dispõe sobre Nomeação para função de Fiscais dos Contratos nº 19/2013, firmado com a
Fepese

032/2013  Dispõe  sobre  Nomeação  para  função  de  Fiscais  dos  Contratos  nº  20/2013
(ASSOCIAÇÃO BRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO EDIF HOSPITALAR); Contratos nº
21/2013 (UNC); Contratos nº 22 E 23/2013 (ACEA); Contratos nº 24/2013 (IAB); Contratos nº
25/2013 (UNIVALI) E Contratos nº 26/2013  HEINSS

033/2013 Nomeação da equipe da Comissão Especial de Preparação do Seminário das Cidades
Democráticas e Metropolitanas - CECDM

034/2013 Nomeação da equipe da Comissão Especial do Plano Diretor Participativo - CEAP

035/2013 Nomeação  de fiscal dos contrato 26-2013 - HEINSS 036/2013 Nomeação  de fiscal dos
contrato 27-2013 - Solleone

Portarias Normativas- 2015

010/2015 Estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC.

011/2015 Regulamenta, no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
(CAU/SC), as substituições temporárias de pessoal efetivo em razão de afastamentos legais, por
interesse da Administração e por interesse particular, e dá outras providências.

012/2015 Regulamenta a vacância temporária do espaço ocupacional do Quadro de Pessoal do
CAU/SC de Analista Jurídico ocupado pela senhora Manuela Cavallazzi, em razão de seu afastamento
temporário.

013/2015 Regulamenta o expediente e o sistema de plantão telefônico e e-mail de final de ano no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC).

 

Portarias Normativas- 2014

001/2014 Regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina – CAU/SC e dá outras providências.

002/2014 Institui  o  Colegiado  Permanente  com a  Participação  das  Entidades  Estaduais  de
Arquitetos e Urbanistas (CEAU/SC), fixa os critérios para admissão de entidades representativas da
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina no Colegiado Permanente e dá outras providências.

003/2014 Institui a Homenagem Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo, a ser conferida
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC aprova o seu Regulamento, e
dá outras providências.

004/2014 Estabelece o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC).

005/2014 Regulamenta a concessão de ressarcimento, aos Arquitetos e Urbanistas e Pessoas
Jurídicas,  de  valores  pagos  ao  CAU/SC  equivocadamente  e/ou  em  duplicidade,  e  dá  outras
providências.

006/2014 Fixa critérios para representação oficial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Santa Catarina (CAU/SC) em eventos nacionais e internacionais de Arquitetura e Urbanismo, e dá
outras providências.

007/2014 Institui e regulamenta os procedimentos referentes ao processo de admissão de pessoal
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efetivo do Quadro Definitivo de Pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
(CAU/SC), e dá outras providências.

008/2014 Disciplina no âmbito do CAU/SC os procedimentos administrativos relativos a compras,
contratos e licitações.

009/2014 Dispõe  sobre  as  Diretrizes  de  Planejamento,  Execução  e  Acompanhamento  do
Orçamento Anual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Santa Catarina – CAU/SC, bem como
regulamenta os respectivos procedimentos administrativos e financeiros.

 

Portarias Normativas- 2013

001/2013 Regulamenta a guarda, uso e manutencção de Equipamentos móveis e de informática

002/2013 Regulamenta a utilização, manutenção e guarda dos telefones móveis

003/2013 Reajuste da tabela de remunerações do Quadro Provisório de Pessoal do CAU-SC

004/2013 Instituiu e Regulamenta a Ouvidoria Geral do CAU-SC

005/2013 Regulamenta a concessão de patrocínios 

006/2013 Dispõe sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos

007/2013  Dispõe  sobre  a  concessão  de  diárias,  de  ajuda  de  custo,  auxílio  deslocamento,
fornecimento  de  passagem  aéreo  e  ressarcimento  das  despesas  de  transporte  rodoviário,  aos
Conselheiros, Convidados e Representantes a serviço do CAU/SC

008/2013  Dispõe  sobre  a  concessão  de  diárias,  de  ajuda  de  custo,  auxílio  deslocamento,
fornecimento  de  passagem  aérea  e  ressarcimento  das  despesas  de  transporte  rodoviário,  aos
Funcionários e Prestadores de Serviços do CAU/SC

 

Informações adicionais

O acesso à legislação pertinente pode ser obtido em: http://www.causc.gov.br/?page_id=12927
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3.4 HISTÓRICO 

O  CAU/SC  possui  sede  na  capital,  conforme  determina  a  Lei  12.378/2010,  e  sua  data  de
constituição jurídica, com CNPJ próprio, é de 17 de janeiro de 2012. 

  
O CAU/SC tem como principal atribuição o dever de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício

da profissão de arquitetura e urbanismo, além de zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina, buscando promover o aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. (art. 24, §1º
da Lei 12.378/2010). 

  
Principal macroprocesso é  a  FISCALIZAÇÃO, que se  desdobra  em processos  de  Denúncia,

Diligência ou Rotinas. 
  
Além dos processos de apoio, destacam-se alguns processos finalísticos: 
- Emissão da Carteira Profissional; 
- Registro de pessoa física; 
- Registro pessoa jurídica; 
- Interrupção de registro profissional; 
- Emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) com Atestado; 
- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de cargo e função; 
- Cadastro de Escolas de Arquitetura e Urbanismo; 
- Análise de atribuições profissionais.  
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3.5 ORGANOGRAMA 

 

 
- Descrição Sucinta dos Cargos - Descrição Sucinta dos Cargos - Vide anexo do tópico 3.5 na sessão 11
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Organograma CAU/SC 
Organograma CAU/SC  
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 
Plano Estratégico CAU2023 

Apresenta o Plano Estratégico adotado para elaboração do planejamento de 2015  
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

Em 2015, o CAU/SC adotou o planejamento estratégico desenvolvido pelo conselho federal, no
qual a estratégia de atuação do CAU orienta-se por uma leitura do cenário econômico e social do país
e da arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções sobre a evolução do Conselho
no período. São consideradas a ampliação da capacidade operacional decorrente da necessidade da
melhoria da fiscalização profissional e do atendimento aos arquitetos e urbanistas,  dos recursos
tecnológicos e da força de trabalho da instituição, composta por colaboradores oriundos do processo
de concurso público e prestadores de serviços.

A estratégia é definida pela identificação do foco de cada objetivo estratégico, representado por um
conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados nos respectivos planos de ação do CAU/BR e
dos CAU/UF. São estabelecidos limites para a aplicação dos recursos, que complementam a estratégia
de atuação nos níveis tático e operacional.

O Planejamento Estratégico do CAU 2023 orienta a visão de longo prazo, enquanto as Diretrizes para
Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2015 direcionam a atuação no período anual.
As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas dos Indicadores de Resultados Institucionais,
que  estão  vinculadas  à  Missão,  Visão  e  Sociedade;  e  pelas  Metas  de  Desempenho,  que  estão
vinculadas  à  perspectiva  Processos  Internos  do  Mapa  Estratégico  do  CAU.  Os  indicadores  de
desempenho possibilitam a indução e o monitoramento contínuo do esforço do CAU para o alcance
dos seus objetivos. Os projetos e atividades, operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o
alcance dos resultados propostos.

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

Missão
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

Valores
- Ética e transparência;

- Excelência organizacional;

- Comprometimento com a inovação;

- Unicidade e integração;

- Democratização da informação e conhecimento;

- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade.
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Macro Objetivo:  
Campanha Publicitária Institucional  
Campanha publicitária versado sobre o esclarecimento da sociedade sobre a
importância da formação do profissional na execução de projetos arquitetônicos.
Macro Objetivo:  
Estruturação da Gerência Técnica 
Iniciando pela criação da Coordenação Técnica, a partir de abril de 2015, tendo como
foco inicial a estruturação do Atendimento Técnico. Adequação dos postos de

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

O  CAU/SC  em  sua  estrutura  organizacional  destaca  a  carência  de  setor  exclusivo  para  o
desenvolvimento e controle do planejamento estratégico.  Por outro lado, evidencia-se o esforço
operacional  dos agentes envolvidos,  além de um evidente interesse e incentivo dos dirigentes e
gestores para a gestão de planejamento da estratégia.

Análise de ambiente externo
Considerando os fatores externos à execução da estratégia de planejamento, percebe-se que o

CAU/SC está inserido num contexto sensível às variações de interesses da comunidade profissional, e
ainda das oscilações econômicas que impactam diretamente na viabilidade para realização das Ações
Estratégicas.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
Como fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico, bem como do alcance das metas

e objetivos podemos citar:

- As metodologias empregadas e desenvolvidas;

- O engajamento e esforço do pessoal empregado nas funções;

-  Dos  fatores  externos,  imprevisíveis,  mas  que  fazem  interferência  sobre  a  execução  do
planejamento.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual
A estratégia atual, acompanhou o planejamento estratégico CAU 2023 desenvolvido pelo conselho federal (CAU/BR).

Identificação da estratégia futura
Para a estratégia futura foi elaborado, com a consultoria da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, o "Planejamento
Estratégico do CAU/SC", que para 2016 será conciliado com o Planejamento Estratégico do conselho federal (CAU/BR)

Objetivos e Metas
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trabalho nas regionais de Chapecó e Rio do Sul.
Macro Objetivo:  
Fortalecimento das Relações Institucinais 
Aproximar o CAU/SC das entidades com interesses em comum, que visem fortalecer
o exercício legal da profissão de Arquitetura e Urbanismo. Nesse sentido estão
incluídas toda a rede colaborativa que se pretende construir, seja entidades públicas
ou privadas. No ano de 2015 o foco central é estreitar as relações com o CREA/SC,
visando promover ação conjunta no sentido de esclarecer as dúvidas de atribuições
das profissões de arquiteto e engenheiro.
Macro Objetivo:  
Planejamento Estratégico 
Desenvolver Planejamento Estratégico, visando construir o mapa estratégico do
CAU/SC, entre conselheiros e funcionários. O objetivo do planejamento é construir
um guia que sirva de parâmetro para a atuação do CAU/SC, tornando a gestão mais
leve, focada e assertiva. Essa construção seguramente será benéfica para eventuais
trocas de gestão, que ocorrem a cada três anos.
Macro Objetivo:  
Sistematização do Processo de Trabalho das Comissões 
Criar fluxo de trabalhos para as atividades das comissões (ordinárias e temporárias)
do conselho, bem como designar equipes fixas de apoio aos trabalhos.
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

 

Introdução
O CAU/SC tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da arquitetura e urbanismo. 
(§ 1º do art. 24 da Lei 12.378/2010)

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

Competências Legais
Segundo a lei, compete aos CAUs:

I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do 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
municipais que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo,
assim como em órgãos não governamentais da área de sua competência;
XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.
§ 1º O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como
limite para seu efetivo custeio os recursos próprios do respectivo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as normas de ordem
pública relativas à contratação de serviços e à celebração de convênios.
§ 2º Excepcionalmente, serão considerados recursos próprios os repasses recebidos do Conselho
Federal de Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do
fundo especial a que se refere o art. 60.
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Análise crítica
O CAU/SC busca, através do seu planejamento orçamentário atender às competencias legais,

previstas em lei. Para tanto, são desenvolvidos os planos de ação, divididos entre projetos e atividades
que visam o funcionamento e as garantias fundamentáis para qual o conselho foi constituido.

Entre os projetos e atividades, faz-se a análise comparativa entre planejado e o realizado, para
metas e objetivos físicos e financeiros, que serão evidenciados nos demais níveis do relatório.
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4.2 RESULTADOS 

 

 
- Resultados CAUSC - Detalhamento dos resultados para os planos de ação do CAU/SC em 2015 - Vide anexo do tópico 4.2 na sessão
11
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

 
- Quadro geral orçamentário - Demonstra a dotação orçamentária de 2015, divididos por agrupamento de contas. - Vide anexo do tópico
4.3 na sessão 11
- Quadro geral reformulações - Demonstra a dotação orçamentária com suas reformulação advindas da Reprogramação Orçamentária -
Vide anexo do tópico 4.3 na sessão 11
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 
 

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 7.854.150,47 9.125.508,00 650.062,00 715.449,95 56.722,00 340.529,95 8.447.490,47 9.500.428,00

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 4.271.913,00 5.683.004,00 650.062,00 715.449,95 56.722,00 340.529,95 4.865.253,00 6.057.924,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 1.689.706,00 2.005.361,00 95.000,00 104.365,00 27.527,00 32.926,00 1.757.179,00 2.076.800,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 1.689.706,00 2.005.361,00 95.000,00 104.365,00 27.527,00 32.926,00 1.757.179,00 2.076.800,00

6.2.1.1.1.02.01.01 -
ANUIDADES 1.689.706,00 2.005.361,00 95.000,00 104.365,00 27.527,00 32.926,00 1.757.179,00 2.076.800,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 2.204.327,00 3.068.368,00 332.062,00 281.656,00 0,00 0,00 2.536.389,00 3.350.024,00

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

6.2.1.1.1.05.05 -
EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA - RRT

2.204.327,00 3.053.368,00 317.062,00 281.656,00 0,00 0,00 2.521.389,00 3.335.024,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 377.880,00 601.275,00 215.000,00 329.428,95 29.195,00 307.603,95 563.685,00 623.100,00

6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 377.880,00 601.275,00 215.000,00 329.428,95 29.195,00 307.603,95 563.685,00 623.100,00

6.2.1.1.1.06.05.01 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE ANUIDADES

0,00 0,00 15.000,00 27.169,51 0,00 0,00 15.000,00 27.169,51

6.2.1.1.1.06.05.03 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 77.880,00 79.275,00 0,00 14.655,49 21.195,00 0,00 56.685,00 93.930,49
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6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

300.000,00 502.000,00 200.000,00 287.603,95 8.000,00 287.603,95 492.000,00 502.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 3.582.237,47 3.442.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582.237,47 3.442.504,00

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 3.582.237,47 3.442.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582.237,47 3.442.504,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT
DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.582.237,47 3.442.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.582.237,47 3.442.504,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 7.854.150,47 9.125.508,00 3.218.196,82 3.526.830,70 2.624.856,82 3.151.910,70 8.447.490,47 9.500.428,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 7.854.150,47 9.125.508,00 3.218.196,82 3.526.830,70 2.624.856,82 3.151.910,70 8.447.490,47 9.500.428,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 4.271.913,00 5.581.742,99 3.105.153,62 3.068.238,65 2.511.813,62 2.605.834,62 4.865.253,00 6.044.147,02

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 2.381.774,00 2.987.382,32 1.017.225,40 1.706.415,63 1.084.385,03 1.570.937,49 2.314.614,37 3.122.860,46

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 2.358.274,00 2.915.815,12 959.821,81 1.641.917,97 1.061.061,43 1.515.667,08 2.257.034,38 3.042.066,01

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.663.373,00 2.090.109,53 757.394,45 1.185.945,40 818.793,27 1.110.364,73 1.601.974,18 2.165.690,20

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 436.651,00 604.469,86 179.460,09 339.764,78 121.217,81 278.278,43 494.893,28 665.956,21

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 258.250,00 221.235,73 22.967,27 116.207,79 121.050,35 127.023,92 160.166,92 210.419,60

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 23.500,00 71.567,20 57.403,59 64.497,66 23.323,60 55.270,41 57.579,99 80.794,45

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL
DE CONSUMO 41.280,00 42.215,72 23.903,08 24.533,68 25.628,55 20.611,00 39.554,53 46.138,40

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 41.280,00 42.215,72 23.903,08 24.533,68 25.628,55 20.611,00 39.554,53 46.138,40

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE 351.357,21 336.552,42 251.390,09 200.804,13 257.728,08 133.434,38 345.019,22 403.922,17
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TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE
SERVIÇOS PESSOAIS

25.200,00 77.640,00 46.446,01 23.370,51 9.123,34 41.315,53 62.522,67 59.694,98

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 326.157,21 258.912,42 204.944,08 177.433,62 248.604,74 92.118,85 282.496,55 344.227,19

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

1.095.200,00 1.538.463,49 1.566.494,34 753.888,59 927.132,28 481.533,12 1.734.562,06 1.810.818,96

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS
DE CONSULTORIA 283.500,00 556.434,00 432.824,71 230.398,08 304.023,99 172.677,53 412.300,72 614.154,55

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

195.000,00 0,00 87.178,98 699,00 252.770,13 0,00 29.408,85 699,00

6.2.2.1.1.01.04.03 -
MANUTENÇÃO SISTEMAS
INFORMATIZADOS

0,00 279.092,00 272.745,00 29.729,24 20.980,00 0,00 251.765,00 308.821,24

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 568.500,00 623.182,68 672.436,02 385.150,33 316.057,56 268.449,61 924.878,46 739.883,40

6.2.2.1.1.01.04.06 -
PASSAGENS 48.200,00 79.754,81 101.309,63 107.911,94 33.300,60 40.405,98 116.209,03 147.260,77

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 157.000,00 142.000,00 49.846,50 70.358,35 46.077,95 15.376,70 160.768,55 196.981,65

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 157.000,00 142.000,00 49.846,50 70.358,35 46.077,95 15.376,70 160.768,55 196.981,65

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

245.301,79 535.129,04 196.294,21 312.238,27 170.861,73 383.941,93 270.734,27 463.425,38

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 155.301,79 196.951,00 8.341,21 0,00 0,00 0,00 163.643,00 196.951,00

6.2.2.1.1.01.07.02 -
CONVÊNIOS, CONTRATOS E
PATROCÍNIO

90.000,00 338.178,04 187.953,00 312.238,27 170.861,73 383.941,93 107.091,27 266.474,38

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

3.582.237,47 3.442.504,05 113.043,20 359.994,30 113.043,20 359.994,30 3.582.237,47 3.442.504,05

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 3.582.237,47 3.442.504,05 113.043,20 359.994,30 113.043,20 359.994,30 3.582.237,47 3.442.504,05
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6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

500.000,00 475.940,15 113.043,20 166.493,30 41.043,20 359.994,30 572.000,00 282.439,15

6.2.2.1.1.02.01.04 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.960.000,00 2.966.563,90 0,00 189.501,00 0,00 0,00 2.960.000,00 3.156.064,90

6.2.2.1.1.02.01.05 -
INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO
ADICIONAL POR FONTE 0,00 101.260,96 0,00 98.597,75 0,00 186.081,78 0,00 13.776,93

TOTAIS: 7.854.150,47 9.125.508,00 650.062,00 715.449,95 56.722,00 340.529,95 8.447.490,47 9.500.428,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 
- Contratos e Transferencias 2015 - Detalhas as transferências e Repasses de recursos em 2015, divididos por modalidade. - Vide anexo
do tópico 4.3.2 na sessão 11
- Demonstrativo Despesas Pagamento do CSC - Demonstrativo Despesas Pagamento do CSC - Vide anexo do tópico 4.3.2 na sessão 11
- Demonstrativo Despesas Pagamento Fundo de Apoio - Demonstrativo Despesas Pagamento Fundo de Apoio - Vide anexo do tópico
4.3.2 na sessão 11
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4.3.3 RECEITAS 
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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 9.500.428,00 5.909.493,58 3.590.934,42

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 6.057.924,00 5.909.493,58 148.430,42

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 2.076.800,00 1.980.649,98 96.150,02

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 2.076.800,00 1.980.649,98 96.150,02

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 2.076.800,00 1.980.649,98 96.150,02

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 1.668.951,00 1.570.423,72 98.527,28

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 75.000,00 108.465,30 -33.465,30

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 312.849,00 268.908,70 43.940,30

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 20.000,00 32.852,26 -12.852,26

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 3.350.024,00 3.060.881,01 289.142,99

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 15.000,00 12.346,29 2.653,71

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 15.000,00 12.346,29 2.653,71

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 3.335.024,00 3.048.052,64 286.971,36

                6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - Pessoa Física - RRT 3.335.024,00 3.048.052,64 286.971,36

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 0,00 482,08 -482,08

                6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais 0,00 482,08 -482,08

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 623.100,00 858.054,49 -234.954,49

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 623.100,00 858.054,49 -234.954,49
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                6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 27.169,51 33.555,52 -6.386,01

                  6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas 27.169,51 33.555,52 -6.386,01

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 93.930,49 95.545,64 -1.615,15

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 93.930,49 95.545,64 -1.615,15

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 502.000,00 728.953,33 -226.953,33

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB -
Titulos de Renda Fixa 212.396,05 212.396,05 0,00

                  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 289.603,95 516.557,28 -226.953,33

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.000,00 9.908,10 -1.908,10

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 8.000,00 9.908,10 -1.908,10

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 8.000,00 9.908,10 -1.908,10

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 3.442.504,00 0,00 3.442.504,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.442.504,00 0,00 3.442.504,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 3.442.504,00 0,00 3.442.504,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 3.442.504,00 0,00 3.442.504,00
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4.3.4 DESPESAS 

 

 
- Demonstrativos de despesas executadas - Detalhamento do executado das despesas separados por conta - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11
- Relacao de inscrições em Restos a pagar - Detalhamento das inscrições em restos a pagar de 2015 - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11
- Relação Despesas Modalidade Licitações 2015 - Detalhamento das Despesas por Modalidade de Licitações - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

O desempenho operacional pode ser constatado no anexo do item 4.2. 
Os  instrumentos  de  aferição  do  desempenho  da  unidade  em relação  ao  programado  para  o

exercício do ponto de vista financeiro é o próprio sistema informatizado do Implanta, por meio dos
módulos SISCONT e SISPAT, além de controles paralelos internos. 

Os resultados físicos são aferidos por meio de relatório mensais, relatórios de eventos, prestação de
contas, entre outros.  
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

 

 
- Gestão de Multas - Gestão de multas aplicadas em decorrência da fiscalização - Vide anexo do tópico 4.5 na sessão 11
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4.6 INDICADORES 

Tendo em vista que 2015 foi o ano de ínicio da atual gestão, bem como o 1º ano da maioria dos
funcionários concursados, o ano restou focado em assimilar a concepção dos objetivos estratégicos,
iniciar os registros de dados e difundir alguns indicadores entre conselheiros e funcionários.. 

Nesse sentido alguns indicadores foram construídos, mas estarão sendo consolidados e apurados
em 2016.  
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5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 

O regimento interno do CAU/SC apresenta sua estrutura organizacional da seguinte forma: 
  
Art. 4º (...): 
  
I ÓRGÃO DELIBERATIVO 
a) Plenário 
  
II ÓRGÃOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
a) Comissões Ordinárias 
b) Comissões Temporárias 
  
III ÓRGÃOS DE DIREÇÃO EXECUTIVA – CONSELHO DIRETOR 
a) Presidência; 
b) Vice-Presidência; 
c) Diretoria Administrativa; 
d) Diretoria Financeira 
  
IV ÓRGÃOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
a) Gerência Geral 
b) Gerência Técnica 
c) Gerência Administrativa 
d) Gerência Financeira 
e) Secretaria Geral 
  
V ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
a) Procuradoria do CAU/SC 
b) Assessoria Contábil 
c) Assessoria de Comunicação 
d) Assessoria Especial 
  
Dentre os treze conselheiros que compõem o Plenário do CAU/S, quatro deles formam o Conselho

Diretor, sendo o Presidente, o Vice-Presidente, o Diretor Administrativo e o Diretor Financeiro, sendo
estes dois últimos eleitos entre os demais pares, com mandato de um ano. 

  
O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre o Presidente e o Plenário do

CAU/SC, auxiliando-os nas matérias relacionadas à formação e exercício profissional,  à  gestão
administrativo-financeira e à organização do CAU/SC, estabelecendo a integração com as comissões e
auxiliando nos atos relativos ao exercício da Presidência.

 

45



  
Nesse sentido, tem-se no Conselho Diretor a Direção Executiva do conselho, que é realizada por

meio dos órgãos administrativos e de assessoramento, principalmente porque os membros são agentes
honoríficos. 

  
O Conselho Diretor, por ser responsável pela gestão administrativo-financeira e pela organização

do CAU/SC, é um importante órgão de controle interno que acompanha o desenvolvimento das
atividades e projetos das várias áreas. 

Além  disso,  existe  o  controle  interno  realizado  pelas  comissões  ordinárias,  que  são
obrigatoriamente constituídas por força regimental  e que desempenham papel de extrema relevância,
com destaques para as algumas de suas finalidades: 

  
- CCAA – Comissão de Contas e Atos Administrativos: 
Apreciar, decidir e supervisionar, bem como acompanhar a execução e resultados de programas e

projetos  do planejamento  estratégico  do CAU/SC relativamente  aos  aspectos  administrativos  e
econômico-financeiros; 

Apreciar e deliberar sobre propostas de aquisição e alienação de bens imóveis pelo CAU/SC
relativamente aos aspectos administrativos, organizacionais e econômico financeiros. 

Acompanhar o comportamento da receita e da despesa do CAU/SC; 
Analisar e deliberar sobre matérias econômicas, financeiras e contábeis do CAU/SC; Acompanhar

o repasse de quotas e transferência de recursos, entre CAU/SC e CAU/BR, bem como verificar o
cumprimento de sua aplicação. 

  
- CEF – Comissão Ensino e Formação: 
Promover a articulação entre o CAU/SC e o sistema de ensino de Arquitetura e Urbanismo em

Santa Catarina, bem como apreciar os pedidos de registro profissional dos arquitetos e urbanistas do
Estado, respeitado o disposto nos artigos 2°, 3°, 4°, 24, 33 e 34 da Lei 12.378/2010. 

  
- CEP – Comissão de Exercício Profissional: 
Contribuir para a definição de critérios de uniformização técnico-administrativa de procedimentos

voltados à habilitação, atribuições, atividades e competências profissionais; 
Apreciar  e  deliberar,  nas  matérias  em 1ª  instância,  os  assuntos  relacionados  à  orientação  e

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo. 
  
- CED – Comissão de Ética e Disciplina - 
Apurar denúncia de infração aos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378/2010, e ao Código de Ética e

Disciplina Profissional; IV apreciar, deliberar e propor voto fundamentado ao Plenário do CAU/SC,
para julgamento em 1ª instância, sobre processos infração aos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378/2010, e
ao Código de Ética e Disciplina Profissional.  
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: Luiz Alberto de Souza

CPF: 312.020.559-15

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A12061-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Giovani Bonetti

CPF: 523.302.819-00

Cargo: Vice-presidente

Registro Profissional: A17354-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Leonardo Henrique Dantas

CPF: 014.726.379-41

Cargo: Diretor Financeiro

Registro Profissional: A48225-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 09/01/2016

Informações adicionais

Dirigente: Carlos Alberto Barbosa de Souza

CPF: 394.465.739-04

Cargo: Diretor Administrativo
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Registro Profissional: A18220-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 09/01/2016

Informações adicionais

Dirigente: Luiz Alberto de Souza

CPF: 312.020.559-15

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A12061-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Marcelo Mannrich

CPF: 006.352.749-90

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A32511-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Giovani Bonetti

CPF: 523.302.819-00

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A17354-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Emerson da Silva

CPF: 737.457.749-49

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A27041-5

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Leonardo Henrique Dantas

CPF: 014.726.379-41

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A48225-0

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Mateus Szomorovszky

CPF: 942.154.720-91

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A39777-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Carlos Alberto Barbosa de Souza

CPF: 394.465.739-04

Cargo: Conselheiro Titular
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Registro Profissional: A18220-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Miguel Angel Pousadela

CPF: 005.060.599-28

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A2098-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Rodrigo Kirck Rebelo

CPF: 028.562.569-10

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A44908-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Waleska Cristina Standke

CPF: 043.852.899-99

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A45556-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Célio Luiz Damo

CPF: 148.193.769-34

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A7704-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Adriana Diniz Baldissera

CPF: 944.482.309-10

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A20021-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Silvia Ribeiro Lenzi

CPF: 285.998.450-04

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A2763-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Luiz Fernando Motta Zanoni

CPF: 006.774.999-22

Cargo: Conselheiro Suplente
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Registro Profissional: A43824-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Christian Krambeck

CPF: 989.140.659-87

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A30863-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Rael Belli

CPF: 746.488.969-04

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A33766-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Kátia Cristina Lopes de Paula

CPF: 004.862.229-00

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A26028-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015
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Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Thiago Borges Mendes

CPF: 027.102.049-08

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A36313-8

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Everson Martins

CPF: 034.128.629-08

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A109035-6

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Gabriel Moherdaui Vespucci

CPF: 038.996.429-88

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A51709-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Sérgio Oliva

CPF: 022.089.199-04

Cargo: Conselheiro Titular
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Registro Profissional: A30854-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Edson Luis Cattoni

CPF: 102.425.088-12

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A75545-1

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Norberto Zaniboni

CPF: 233.438.690-15

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A106193-3

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Maykon Luiz da Silva

CPF: 026.276.869-09

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A56001-4

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

54



Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Ademir Luiz Bogoni

CPF: 319.866.769-00

Cargo: Conselheiro Titular

Registro Profissional: A77906-7

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo

CPF: 027.204.409-14

Cargo: Conselheiro Suplente

Registro Profissional: A36090-2

Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Ato de designação: 39ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC

Data do Ato de
designação: 09/01/2015

Data inicial do mandato: 10/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
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5.3 AUDITORIA 

O CAU/SC não  possui  auditoria  interna,  mas  trimestralmente  as  contas  são  auditadas  pela
assessoria contábil do conselho federal (CAU/BR). 

Acrescenta-se,  que  anualmente  é  realizada  auditoria  externa,  contratada  e  acompanhada
pelo conselho federal (CAU/BR). 

De qualquer forma, os controles internos do CAU/SC são realizados pelas próprias Unidades
Gerenciais, sendo que as atividades são acompanhadas pelas comissões ordinárias de cada segmento
operacional. 

No tocante ao acompanhamento contábil, orçamentário  e financeiro,  a supervisão é realizada pela
Comissão de Contas e Atos Administrativos. 

Todavia,  importante  ressaltar,  que  todas  as  atividades  das  Unidades  Gerenciais
são supervisionadas pelo Conselho Diretor do CAU/SC.  
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5.4 APURAÇÕES 

 

 
- Plano de ação - auditoria 2014 - Ações para correção de apontamentos feitos pela Auditoria 2014 - Vide anexo do tópico 5.4 na sessão
11
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5.5 GESTÃO RISCOS 

A gestão de riscos é feita pelas Unidades de Gestão, levando-se em conta os controles internos de
cada processo, ainda que não haja uma área específica para centralizar essa ação.  
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5.6 REMUNERAÇÕES 

Os dirigentes do CAU/SC não são e não podem ser remunerados, conforme preconiza a própria
Lei 12.378/2010 ("Art. 40.  O exercício das funções de presidente e de conselheiro do CAU/BR e dos
CAUs não será remunerado").   
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

A auditoria independente é contratada e supervisionada pelo conselho federal (CAU/BR). 
Para este ano a empresa contratada é a BDO RCS Auditores Independentes, que é a responsável

pela execução da auditoria em todas unidades federativas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
inclusive no CAU/SC. 

A referida  auditoria  concluiu  os  trabalhos neste  conselho  no  dia  06  de  abril,  após  ter  feito
as análises e verificações pertinentes, referente ao exercício de 2015. Importante ressaltar, que foram
respondidos e entregues todos os documentos solicitados pela prestadora de serviço. 

Ademais, as questões de reconhecimento dos valores da reforma da sede provisória do CAU/SC,
ocorrida em 2014, em variações patrimoniais diminutivas, levantadas pela BDO foram tratadas e
esclarecidas em 2015, conforme posicionamento do Sr. Helder Bapstista da Silva Chefe da Auditoria
do  consehlo federal (CAU/BR), recebidas em 16 de julho de 2015. 

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

•Nome da empresa contratada 
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES 

•Endereço da empresa contratada 
Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Bairro Consolação, CEP: 01050-030, São Paulo – SP. 

•CPNJ da empresa contratada 
54.276.939/0001-79 

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

•Data do Contrato 
29 de fevereiro de 2016 

•Valor do Contrato 
O valor global estimado é de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) 

•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 2015, 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 tem vigência de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura
(29/02/2016), 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 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

Introdução
O CAU/SC dispõe atualmente de quatro canais de atendimentos para os arquitetos e urbanistas e sociedade em geral, sendo dois
diretamente com o CAU/SC, o telefônico e por e-mail. E dois por intermédio do conselho federal, sendo um 0800 e a Ouvidoria.

Canais de Acesso
Tipo de Canal: e-mail - CAU/SC

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: atendimento@causc.gov.br

Horário de
funcionamento: sem restrição de horário

Descrição:

Tipo de Canal: Ouvidoria - CAU/BR

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: http://ouvidoria.caubr.gov.br/message/message/public-form

Horário de
funcionamento: sem restrição de horário

Descrição: A Ouvidoria se concentra no CAU/BR e, quando é o caso, aciona o CAU/SC.

Tipo de Canal: Telefônico - CAU/BR

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: 0800 883-0113

Horário de
funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 09h às 19h

Descrição:

Tipo de Canal: Telefônico - CAU/SC

Portaria de criação:

Endereço / link de
acesso: (48) 3325-9599

Horário de
funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 11h às 17h

Descrição:
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – ATENDIMENTO TÉCNICO – CAU/SC 
  
No 2º semestre de 2015 (de julho a outubro) o CAU/SC realizou pesquisa telefônica junto a

arquitetos  e  urbanistas,  para  verificar  o  grau  de  satisfação  em  relação  a  07  (sete)  quesitos,
questionando a escala de satisfação, nos seguintes termos: 

  
Questionário: 
1- Em relação a cordialidade do atendente, qual o seu nível de satisfação? 
            

2 - Em relação ao tempo de resolutividade do seu problema, qual o seu nível de satisfação? 
                         

3 - Em relação ao conhecimento técnico do atendente, qual o seu nível de satisfação? 
4 - Em relação aos canais de atendimento disponibilizados pelo CAU/SC, telefônico e e-mail, qual

o seu nível de satisfação? 
5 - Em relação ao horário de atendimento, qual o seu nível de satisfação? 
 

6 - Em relação ao Ambiente Profissional - SICCAU, qual o seu nível de satisfação? 
 

7 - Numa escala de 1 a 10, qual a nota geral do atendimento? R:___________ 
  
Para as perguntas de 1 a 6 foram das as seguintes opções de respostas:  
Ótimo (  )   Bom (  )   Regular (  )   Ruim (  ) 
  
Escala e pontuação: 
Foram atribuídas pontuações, de acordo com a resposta, para se aferir numericamente as notas: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Escala de Satisfação.
Ótimo 10
Bom 8
Regular 6
Ruim 4
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Quantitativo: 
Foram respondidos 137 questionários 
  
Resultado: 
Após a compilação dos dados obteve-se as seguintes notas, considerando a média, por pergunta

realizada: 
  
1- Em relação a cordialidade do atendente, qual o seu nível de satisfação?            

Nota: 9,05 
  
2  -  Em  relação  ao  tempo  de  resolutividade  do  seu  problema,  qual  o  seu  nível  de

satisfação?                         
Nota: 8,07 

  
3 - Em relação ao conhecimento técnico do atendente, qual o seu nível de satisfação? 
Nota: 8,43 
  
4 - Em relação aos canais de atendimento disponibilizados pelo CAU/SC, telefônico e e-mail, qual

o seu nível de satisfação? 
Nota: 8,27 
  
5 - Em relação ao horário de atendimento, qual o seu nível de satisfação? 

Nota: 6,90 
  
6 - Em relação ao Ambiente Profissional - SICCAU, qual o seu nível de satisfação? 

Nota: 7,87 
  
7 - Numa escala de 1 a 10, qual a nota geral do atendimento? 
Nota: 8,13 
  
Média Geral Apurada: 
A média geral dos quesitos atingiu a nota 8,11, classificando-se com um BOM atendimento. 
  
Ações: 
As notas obtidas serviram de parâmetros para ajustes de processos internos e está subsidiando na

tomada de decisões, sendo que para 2016 se terá um indicador trimestral de aferição do grau de
satisfação de atendimento à sociedade com a realização de uma nova pesquisa.  
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC disponibiliza informações

sobre  a  administração financeira,  orçamentária,  de  recursos  humanos e  patrimonial  para  toda a
sociedade, com o objetivo de fortalecer a transparência e controle social.
 
A transparência da gestão de autarquias é regulada pela Lei nº 12.527/2011.

Endereço do portal da transparência
http://www.causc.gov.br/?page_id=12666

Informações disponíveis ao Cidadão
A transparência do CAU/SC está organizada e disponível ao cidadão com os seguintes tópicos:

- Licitações (Dispões informações sobre as modadlidades de contratação, em curso e históricas do
CAU/SC);

- Chamadas Públicas (Detalha as Chamadas Públicas do conselho, sendo evidenciados os editais
pertinentes);

- Acesso à informação (Abrange aspectos Orçamentários, FInanceiros, Econômicos e Contábeis);

- Concurso Público (Elenca os comunicados e convocações que fazem referencia ao Concurso
Público – Edital Nº 001/2013);

-  Relatórios  (Publicita  os  Relatórios  de  Gestão  de  exercícios  anteriores,  além de  relatórios
institucionais);

- Atas Plenárias (Neste tópico são ofertadas as Atas de reunião plenária, detalhadas por numeração
e data de realização);

- Diárias;

- Folhas de pagamento.

Análise crítica
O CAU/SC busca atender ao disposto na Lei nº 12.527/2011, e de forma periódica atualiza os

bancos de dados de acesso à informação. Contudo, os processos, por vezes morosos, e dependentes de
aprovação acarretam em apso temporal entre o fato realizado e a informação publicada.

Com o intuito de aprimorar e tornar mais celere esse processo, o CAU/SC, juntamento com o
conselho federal e outros estados, estão desenvolvendo uma nova plataforma informatizada com
finalidade específica para o acesso da informação.

Assim, para os próximos exercícios, estima-se que o CAU/SC contará com um Portal de Acesso à
Informação  completamente  remodelado,  a  exemplo  do  que  já  conta  o  CAU/BR,  podendo
disponibilizar mais informações e de modo mais versátil, além de atender integralmente a legislação.

64



6.4 ACESSIBILIDADE 

No tocante à acessibilidade de acesso ao conselho é possível dizer que é plena, haja vista o prédio
de acesso não possuir escadas ou mesmo rampas que dificultam o acesso. 

Do mesmo modo a própria sede não conta com barreiras, escadas ou mesmo portas estreitas que
possam dificultar o acesso.  
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

 

 
- Execução do Orçamento - Destalha a execução do Orçamento de 2015, dividido por Centros de Custos. - Vide anexo do tópico 7.1 na
sessão 11
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7.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

Justificativa
Durante o exercício de 2015, o CAU/SC aplicou as normas contábeis aplicadas ao setor público, conforme orientação da Assessoria
Contábil contratada.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, reduzido ao seu valor recuperável quando

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

O valor residual foi calculado em 10% ao final da vida útil do bem e a taxa de depreciação foi
calculada considerando a seguinte vida útil do bem:

Móveis e Utensílios - 10 anos

Máquinas e Equipamentos - 10 anos

Instalações - 10 anos

Utensílios de Copa e Cozinha  - 10 anos

Equipamentos de Processamento de Dados - 5 anos

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada.

Taxas utilizadas para os cálculos
Móveis e Utensílios - 10%

Máquinas e Equipamentos - 10%

Instalações - 10%

Utensílios de Copa e Cozinha  - 10%

Equipamentos de Processamento de Dados - 20%

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

O reconhecimento  da  perda  estimada sobre  os  créditos  estão  respaldados  nos Princípios  de
Contabilidade,  normatizados pela Resolução CFC nº  1.111/07 e suas alterações,  em especial  os
princípios da Oportunidade e Prudência.
A provisão para perdas de créditos a receber de curto prazo foi calculada, considerando a média
percentual dos recebimentos de anuidades dos últimos três
exercícios, sobre o qual inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre os créditos a
receber.
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Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício

O impacto  pela  utilização  dos  critérios  contidos  nas  NBCT 16.9  e  NBCT 16.10  foram R$
55.027,54 de depreciação e R$ 21.773.14 de provisão para perdas de créditos.

 

Atentar para as contas:

* 1.2.3.8 depreciação grupo imobilizado - R$ 55.027,54 

* 1.2.4.8 amortização grupo intangível - R$ 333,33 

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - R$ 55.360,87.

Informações adicionais
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 

O CAU/SC não apura as contas patrimoniais e de resultado por custos. Contudo, o Orçamento
Anual  é  organizado  por  unidades  operacionais  de  acordo  com o  organograma  e  Planejamento
estratégico. 

Denominadas no sistema orçamentário de centros de custos, representam os Planos de Ação do
Planejamento Estratégico. 

O controle e execução dos centros de custos de 2015 podem ser apreciados no anexo "Execução do
Orçamento" do item 7.1.  
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

 

 

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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8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

As atividades de Gestão de Pessoas, subordinada à Gerência Administrativa, acompanha e mede,
principalmente,  os  indicadores  de  horas  de  treinamento  e  absenteísmo,  atividades  de  recursos
humanos, priorizando  o  bem  estar  dos  empregados  e  preocupando-se  com  a  segurança,  o
desenvolvimento e a saúde ocupacional do quadro funcional. 

Dentre as responsabilidades  há o monitoramento para a devida aplicação do Plano de Cargos e
Salários e as avaliações de desempenho exigidas para a progressão por merecimento.  
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

Introdução 
O CAU SC no ano de 2015 estruturou-se de maneira a proporcionar um melhor atendimento aos

Arquitetos e a Sociedade em geral, a fim de propiciar a todos um serviço de qualidade e   
Analise Crítica 

A composição  da  estrutura  funcional  conta  com 32  (trinta  e  dois)   empregados,  05  (cinco)
estagiários conforme anexo (Estrutura Funcional 2015). 

   

 

 

Força de trabalho da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 29 29 11 5

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 29 29 11 5

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 27 27 9 5

               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 2 2 2 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 4

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

4. Total de Servidores (1+2+3) 32 32 14 12

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 16 13

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 16 13

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 15 12

               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 1 1

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 3 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 19 13
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Introdução 

Na estrutura atual fazem parte da gestão 8 lideres, os quais atuam nas diversas áreas, gerência
geral, administrativa, financeira, técnica, procuradoria e assessoria especial.  
Analise Crítica 

Ocupam os cargos conforme distribuição abaixo: 
Cargo em comissão: Gerência Geral, Coordenador de TI e Gerência Administrativa; 
Servidores  de  carreiras  vinculados  ao  orgão:  Procuradoria  Geral,  Gerência  Financeira

e Coordenadora Gerência Técnica 
Servidores de outros orgãos e esfera: Assessoria Especial e Gerência Técnica. 
   

 

 
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade 

32 Empregados  
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim 

Por  ser  um conselho  relativamente  novo  e  os  processos  ainda  não  estão  todos  mapeados  a
avaliação ainda está em construção para poder aferir se há algum tipo de desequilíbrio na distribuição
da força de trabalho. 

Detalhamento da estrutura da UPC

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 6 6 3 3

       1.1. Cargos Natureza Especial 3 3 3 3

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 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 Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 0 0 0 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 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 6 3 3

Análise Crítica
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Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados 
O número atual de comissionados atende ao regimento interno do CAU/SC, ao PCCS elaborado

em  2013,  além  de  atender  ao  percentual  recomendado  de  30%  em  relação  aos  funcionários
concursados, sendo que 50% dos atuais cargos comissionados são ocupados por funcionários de
carreira. 
  
Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível 

CAU/SC não possui empregados aposentados. 
  
Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas 

Todas  as  áreas  são  enxutas,  sendo  assim,  sempre  que  há  a  necessidade  de  afastamento  de
empregado impacta diretamente nas atividades desenvolvidas.  

Além  dos  afastamentos  ocasionados  pelo  vencimento  das  férias,  no  ano  de  2015  houve  o
afastamento da Gerente Administrativa que saiu de licença maternidade.  
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

Análise Crítica 
A variação nas contas de Salários e Vantagens fixas deu-se pelo repasse da inflação (INPC) em fevereiro de 2015, retroativo a 12/2014, de 6,3338%

(12/2013 a 11/2014) e em julho/2015 de 7,46%, data que ficou definida como mês referência para a análise de concessão de reajuste anual. 
O Vale Alimentação foi reajustado com os mesmos índices aplicados nos Salários. 
A média de empregadosa umentou do ano de 2014 para o ano de 2015 passou de 25 para 36 respectivamente. 
Destaca-se ainda a mudança caracterizada pela contratação dos Empregados de carreira iniciada em 2014 e finalizada no inicio de 2015.   

Informações Adicionais 
Foi incluido no item Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade os empregados que encontram-se a disposição do CAU-SC e são

vinculados ao DEINFRA- Departamento de Infraestrutura que são o Assesor Especial Sr. Ricardo de Freitas e a Gerente Técnica Sra. Fernanda Maria
Menezes. 
 

 

Despesas com Pessoal

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

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 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

2015 1.272.718,06 0,00 0,00 190.661,78 168.155,91 13.235,21 29.468,54 0,00 0,00 1.674.239,50

2014 480.968,25 0,00 0,00 53.430,28 49.928,14 0,00 328,13 0,00 0,00 584.654,80

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2015 146.624,85 0,00 0,00 13.253,94 8.545,94 0,00 0,00 0,00 0,00 168.424,73
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2014 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)

2015 347.559,98 0,00 0,00 80.277,19 21.257,79 0,00 0,00 0,00 0,00 449.094,96

2014 585.912,84 0,00 0,00 152.361,57 73.386,77 0,00 10.476,31 0,00 0,00 822.137,49

Servidores cedidos com ônus

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2015 33.435,35 0,00 0,00 22.425,44 15.421,42 0,00 5.763,77 0,00 0,00 77.045,98

2014 246.384,72 0,00 0,00 56.545,98 76.181,31 0,00 330,47 0,00 0,00 379.442,48
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
Todos os anos são elaborados com empresas especializadas em medicina ocupacional a elaboração

do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo técnico de Condições do
Ambiente do Trabalho (LTCAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PRA) e o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), além de consultas médicas para o atestado de saúde ocupacional
(admissão, demissão, periódicos, troca de função, retorno ao trabalho). Nas vistorias são levantadas as
necessidades de melhoria e de equipamentos de segurança necessários para o seguro desenvolvimentos
das atividades dos empregados das áreas meio e fim. 

Érealizado  o  monitoramento  e acompanhamento  das  normas  de  segurança,  utilização  de
equipamentos necessários  para o desenvolvimento das atividades diárias,  acompanhamento dos
exames de audiometrias e ocupacionais periódicos, entre outros,  a fim de se evitar acidentes de
trabalho e problemas de saúde dos funcionários. 

Além disso, o conselho disponibiliza, duas vezes por semana, ginástica laboral aos funcionários. 
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
Não há no CAU-SC mão de obra temporária desde janeiro/2015 quando foram substituídos por

empregados de concursados. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A partir  da  criação da  Coordenação de  Tecnologia  da  Informação –  CORTI,  subordinada à
gerencia  administrativa  e  o  início  dos  trabalhos  do  coordenador  nomeado  em regime  de  livre
provimento e exoneração, iniciou-se um trabalho de estruturação de fato do setor de TI do CAU/SC,
que se baseou nos seguintes objetivos: 

- Reestruturação dos ativos de rede 
- Melhoria ao acesso à internet 
- Organização dos usuários, acessos e equipamentos disponiveis 
- Implantação do serivdor de Logon 
- Implantação do servidor Proxy 
- Implantação do serviço de gestão de impressoras 
- Criação da política de acesso à internet e cuidados com os equipamentos 
- Criação do guia de tecnologia da informação 
- Manutenção dos computadores, notebooks 
- Manutenção dos dispositivos de rede como switches, roteadores e modens 
- Manter o pleno funcionamento do servidor ASTERIX de telefonia (serviço terceiro)  
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8.2.1 SISTEMAS 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO
Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)

Em 2015 foi criado uma política inical de TI, formada por um conjunto de informações para os
usuários, principalmente no tocante aos acessos realizados na rede e na internet.

Reestruturação da infraestutura de redes do CAUSC, que contribuiu para a melhora significativa
do acesso à internet, pastas de rede e impressoras.

Redução dos gastos fixos com internet e aumento de velocidade de acesso.

Compra de equipamentos  padronizados,  que contribuiram para  redução de dependencias  de
empresas terceirizadas de manuteção e suporte.

Implantado SERVIDOR para gestão de usuários, computadores, impressoras e acessos.

Implantação do serviço de mensagens instantaneas corporativas, aumentando a comunicação
interna.

 

Atividades do Comitê Gestor de TI
O CAUSC atualmente não possui propriamente um comitê gestor de T.I. 

Atualmente  os  projetos  relacionados  a  área  de  TI  são  submetidos  à  Gerência  Geral  e
posteriormente ao Conselho Diretor para aprovação.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados
Gestão de usuários, acessos e equipamentos.

Criação de logins de acesso e premissões de acessos.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas
Foi adotada a padronização de computadores e notebooks afim de centralizar as manutenções, 

assim como nas impressoras que são alugadas em sua maioria e as que não são estão em contrato de
manutenção da mesmo empresa de forma à centralizar em apenas um prestador de serviço.

Serviço de fornecimento de internet é realizado por duas empresas distintas para que assim tenhamos
menores chances de perda de conexão e possamos mandar o CAUSC em pleno funcionamento mesmo
com a ausência de sinal de um dos fornecedores.

 

SISTEMAS
Sistema: Implanta.net
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Objetivo: Gestão administrativo e Financeira do CAUSC

Responsável técnico: Filipe Rockenbach

Responsável da área de negócio: CAU/BR

Criticidade para a unidade: Fundamental para as atividades administrativas do CAUSC

Principais funcionalidades: Gestão financeira, Gestão administrativa, Gestão de patrimonio

Informações adicionais: Disponibilizado pelo CAUBR

Sistema: SICCAU

Objetivo: Acesso às informações de todos os Arquitetos e Urbanistas, Empresas de Arquitetura,
registros de responsabilidade técnica e acervo técnico profissional.

Responsável técnico: Franciani Rigoni

Responsável da área de negócio: CAU/BR

Criticidade para a unidade: Fundamental para o funcionamento da atividade fim do CAUSC

Principais funcionalidades: Registro Profissional, Registro Empresas, Registro de Reponsabilidade Técnica e acesso ao
Acervo Técnico Profissional.

Informações adicionais: Previsto  na Lei 12.378/2010

CAPACITAÇÕES
Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI
Não há um plano específico de capacitação.

Informações adicionais

FORÇA DE TRABALHO TI
Análise crítica sobre a força de trabalho de TI

O CAUSC passou por um periodo de instabilidade no setor de tecnologia devido a falta de um
profissional adequado para assumir as funções de administração e estruturação.

A partir de Maio/2015 foi realizada a nomeação do Coordenador de Tecnologia da Informação, que
assumiu as funções e atualemente é a única força de trabalho no setor.

Informações adicionais

Força de trabalho TI Relação com a Entidade Quantidade

Estagiários 0
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Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da
unidade Nomeação de livre provimento 1

Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de
outros órgãos/entidades 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da
unidade 0

Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de
outros órgãos/entidades 0

Terceirizados 0

PROJETOS DE TI
Análise crítica sobre os Projetos de TI

Em 2015 as atividades do setor de TI foram voltadas à estruturação do setor, estabilidade da rede e
segurança. 

Informações adicionais
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

Não houve recomendações ou determinações por parte da Corte de Contas. 
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9.2 INTERNO 

Não se aplica à entidade 
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9.3 DANOS AO ERÁRIO 

Não houve dano ao erário. 
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Não se aplica à entidade 
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 
- Declaração da Unidade de Pessoal - Declaração de Bens e Rendimentos e adesão ao formulário - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão
11
- Deliberação Comissão de Contas e Atos - Deliberação de Aprovação da Comissão - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11
- Deliberação Plenária - Deliberação de Aprovação Plenária - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11
- Relatório de Auditoria - RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES CAU-SC - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11
- Voto fundamentado Deliberação Plenária 88/2016 - Voto fundamentado. Deliberação Plenária 88/2016 - Vide anexo do tópico 11.1 na
sessão 11
- Voto fundamentado Deliberação Plenária 88/2016 - Voto fundamentado Deliberação Plenária 88/2016 - Vide anexo do tópico 11.1 na
sessão 11
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Assinatura(s) 
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Anexo do tópico 11.1 - Declaração da
Unidade de Pessoal - Declaração de Bens e

Rendimentos e adesão ao formulário
 





Anexo do tópico 11.1 - Deliberação
Comissão de Contas e Atos - Deliberação

de Aprovação da Comissão
 





Anexo do tópico 11.1 - Deliberação
Plenária - Deliberação de Aprovação

Plenária
 



 

 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 88, DE 23 DE MAIO DE 2016. 

 
 

Dispõe sobre a Deliberação aprovada na 
6ª Plenária Extraordinária, e dá outras 
providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), no exercício das 
competências e prerrogativas de que trata a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 
2010, e artigos do Regimento Interno do CAU/SC,  
 
Considerando as orientações do CAU/BR, contidas na RESOLUÇÃO Nº 101 de 27 de 
março de 2015, que 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); 
 
Considerando a Deliberação nº 04/2016 da Comissão de Contas e Atos 
Administrativos - CCAA, do dia 27.04.2016, que aprovou as Informações Contábeis do 
4º trimestre e exercício de 2015. 
 
Considerando a Reunião Plenária Extraordinária nº 6 realizada no dia 23 de maio de 
2016, 
 
DELIBERA POR:  
 

Art. 1º. Aprovar, por maioria dos votos, as Informações Contábeis do 4º trimestre e 
exercício de 2015.  
Parágrafo Único: Registra-se o voto favorável e fundamentado do Conselheiro Carlos 
Alberto Barbosa de Souza e o voto contrário e fundamentado do Conselheiro Sérgio 
Oliva, conforme anexos. 
 
Art. 2º. Revogar as disposições em contrário, sendo que esta Deliberação Plenária 
entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

___________________________________________ 
Luiz Alberto de Souza 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 

Publicada em: 24/05/2016. 



Anexo do tópico 11.1 - Relatório de
Auditoria - RELATÓRIO DOS

AUDITORES INDEPENDENTES CAU-
SC

 



Tel.: +55 61 3322-5190                             Setor de Autarquia Sul – SAUS
Fax: + 55 21 3322-5270                             Quadra 4 - Lote 09/10 – Bloco A
www.bdobrazil.com.br                             70070-938

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao Conselho Federal e Conselho Diretor
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC
Santa Catarina – SC

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
de Santa Catarina – CAU/SC (‘Entidade’), que compreendem os balanços
patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2015 e as
respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil para as Entidades do Setor Público (NBCASP), assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente,
se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

Base para opinião com ressalvas

Fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado

Conforme mencionado na nota explicativa nº 5.2, a Entidade possui registrado
em 31 de dezembro de 2015, os montantes de R$555.729 e R$89.721
(R$393.809 e R$40.583 em 2014) referentes ao ativo imobilizado e
depreciação acumulada, respectivamente. Entretanto, não nos foram
apresentadas as fundamentações técnicas formais em relação aos percentuais
das vidas úteis utilizados nos cálculos das depreciações dos bens do ativo
imobilizado. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia
necessidade de ajustar esses valores.

Valores comparativos correspondentes

No exercício findo em 31 de dezembro 2014, a Entidade registrou diretamente
nas variações patrimoniais diminutivas o montante de R$348.577,07
decorrentes de gastos com a reforma da sede locada pelo CAU/SC,
contrariando a Norma T 16.9 Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao
Setor Público. Todavia, as demonstrações contábeis do exercício de 2014,
apresentados para fins de comparabilidade, não foram reformuladas para
refletir o ajuste contábil desse assunto, consequentemente, o ativo
imobilizado e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2015 continuam
apresentados a menor naquele montante.

Opinião com ressalvas

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e pelos possíveis efeitos do assunto
descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC em 31 de dezembro de
2015, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais
aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP).



Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das
variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2014,
apresentados para fins de comparabilidade, foram examinados por outros
auditores independentes que emitiram relatório com ressalva em função do
registro dos gastos com reforma da sede locada pelo CAU/S diretamente nas
variações patrimoniais diminutivas, também mencionado por nós no parágrafo
“Base para opinião com ressalvas”. Ademais, o relatório do auditor antecessor
possui ênfase relacionada à dispensa de adoção das Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Para o exercício findo em
31 de dezembro de 2015, a STN – Secretaria do Tesouro Nacional por meio da
Portaria nº 700 de 10 de dezembro de 2014, aprovou a 6ª Edição do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), que referendou a adoção
das NBCASP.



Anexo do tópico 11.1 - Voto fundamentado
Deliberação Plenária 88/2016 - Voto
fundamentado. Deliberação Plenária

88/2016
 



Florianópolis, 23 de maio de 2015. 
 
 
 
Assunto: Voto fundamentado  
Item de votação: Demonstrações Contábeis do 4º trimestre e exercício de 
2015. 
Reunião Plenária do dia 23.05.2016 – CAU/SC 

 
 

Considerando os artigos 44, § 3° e 47, § 4, do Regimento Interno do 
CAU/SC, manifesto meu voto acerca do item supracitado nos seguintes termos. 

 
É importante esclarecer que a CCAA aprovou, por maioria dos votos, em 

27.04.2016, por meio da Deliberação nº 04/2016, as Demonstrações Contábeis 
do 4º trimestre e exercício de 2015, em que pese o voto contrário e legítimo do 
conselheiro Sérgio, sob argumento dos demais conselheiros, de que não se 
verificou dolo, má-fé ou que o CAU/SC tenha sofrido prejuízos em relação aos 
apontamentos feitos no voto contrário. 

 
Nesse sentido, ainda que entenda haver espaço para divergência nas 

diversas instâncias do conselho, também entendo que deva haver o devido 
prestígio das deliberações das comissões competentes.  

 
De qualquer forma, considerando a autonomia do meu voto em Plenário, 

por não haver motivos de votar contrariamente à decisão da CCAA; 
 
Considerando a análise do parecer jurídico nº 49/2015, anexo e que 

integra meu voto, encaminhado aos conselheiros (eu incluso) em 01.09.2015; 
 
Considerando a análise do parecer jurídico nº 013/2016, anexo e que 

integra meu voto, encaminhado aos conselheiros (eu incluso) em 10.05.2016 e; 
 
Considerando a análise do Ofício nº 280/2016/PRES/CAUSC, anexo e 

que integra meu voto, encaminhado aos conselheiros (eu incluso) em 
20.05.201; 

 
Não constato nenhum dolo, má-fé ou dano ao CAU/SC, nos atos 

mencionados que originaram a emissão dos citados documentos, por tais 
motivos, VOTO PELA APROVAÇÃO. 

 
 
 
 

Arq. e Urb. Carlos Alberto Barbosa de Souza 
Conselheiro Titular 



 

  

 
Despacho Presidencial 

 

O Sr. Sérgio Oliva, conselheiro deste Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina – CAU/SC, apresentou à Comissão de Contas e Atos Administrativos – 

CCAA, a qual integra, durante reunião extraordinária realizada no dia 27/04/2016, 

voto escritório contrário à aprovação das contas do Conselho referentes ao 4º 

trimestre de 2015 e a todo o exercício financeiro de 2015, as quais foram aprovadas 

por maioria (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC).  

Neste voto, o conselheiro questiona possíveis descumprimentos a Portarias 

Normativas do CAU/SC, a Deliberações da CCAA/SC e ao Regimento Interno do 

CAU/SC e solicita “a manifestação dos órgãos acessórios deste Conselho competentes” 

(fl. 10 do voto) e a análise, pelo Plenário do CAU/SC, da eventual necessidade de 

instauração de sindicância ou processos administrativos (fl. 12 do voto).  

Diante deste quadro, a Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina solicita à Procuradoria Geral do Conselho que proceda à análise deste 

documento, prestando todas as informações jurídicas que se façam necessárias e 

requerendo, eventualmente, manifestação por parte de outras Gerências ou Setores 

do CAU/SC. 

Acrescente-se que mencionado voto foi encaminhado a todos os conselheiros do 

CAU/SC por ocasião da convocação para a próxima reunião plenária (55ª Sessão 

Plenária do CAU/SC, a ser realizada no dia 13/05/2016), ocasião em que podem 

fazer-se necessários esclarecimentos jurídicos. 

 

Florianópolis, 05 de maio de 2016. 

 

 

Luiz Alberto de Souza 

Arquiteto e Urbanista 

Presidente CAU/SC 



 

Parecer Jurídico n° 13/2016 – Procuradoria Geral CAU/SC 

 

Assunto: Orientação jurídica a respeito das considerações expostas pelo conselheiro Sr. 

Sérgio Oliva, no voto que proferiu na CCAA/SC quanto à apreciação das informações 

contábeis do CAU/SC em relação ao 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 

2015 (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC). 

 

Órgão Requisitante: Presidência do CAU/SC – Sr. Luiz Alberto de Souza. 

 

RELATÓRIO 

As contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina relativas ao 4º 

trimestre de 2015 e a todo o exercício financeiro de 2015 foram submetidas à apreciação 

da Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCAA do CAU/SC em reunião 

extraordinária desta Comissão realizada no dia 27 de abril de 2016. 

Estando presentes à reunião os Srs. conselheiros Rodrigo Kirck Rebêlo, Célio Luiz 

Damo e Sérgio Oliva,  as contas foram aprovadas por maioria, com votos favoráveis à 

aprovação dos conselheiros Srs. Rodrigo e Célio, e voto contrário do conselheiro Sr. 

Sérgio (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC).  

Este voto contrário do Sr. Sérgio Oliva foi apresentado por escrito à Comissão e em 

seu corpo o conselheiro questiona possíveis descumprimentos a Portarias Normativas 

do CAU/SC, a Deliberações da CCAA/SC e ao Regimento Interno do CAU/SC e solicita “a 

manifestação dos órgãos acessórios deste Conselho competentes” (fl. 10 do voto) e a 

análise, pelo Plenário do CAU/SC, da eventual necessidade de instauração de sindicância 

ou processos administrativos (fl. 12 do voto).  

Em seguida, o conselheiro entrou em contato com o CAU/SC para requerer que o 

Presidente do Conselho encaminhasse o voto por ele emitido ao Plenário do Conselho 

juntamente com a convocação para a próxima reunião plenária.  



 

Analisado o pedido, a Presidência tratou de anexar o voto mencionado à 

convocação para a próxima reunião plenária (convocação para a 55ª Sessão Plenária do 

CAU/SC, enviada por e-mail a todos os conselheiros do CAU/SC no dia 03/05/2016) e 

emitiu, no dia 05/05/2016, despacho para que a Procuradoria Geral do CAU/SC 

procedesse à análise do documento, prestando os esclarecimentos jurídicos necessários 

e requerendo, eventualmente, manifestação por parte de outras Gerências ou Setores do 

CAU/SC. 

Após análise preliminar do voto, esta Procuradoria Geral do CAU/SC enviou à 

Gerência Financeira, à Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC e ao Setor de 

Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC comunicações internas por meio das quais 

solicitou esclarecimentos sobre alguns dos pontos nele debatidos. 

E, por meio do presente Parecer, a Procuradoria vem prestar os esclarecimentos 

jurídicos que se fazem necessários a respeito das considerações expostas pelo Sr. Sérgio 

Oliva em mencionado voto. 

Integram este Parecer Jurídico, enquanto anexos: (a) despacho enviado à 

Procuradoria Geral do CAU/SC pela Presidência do CAU/SC; (b) comunicação interna 

enviada pela Procuradoria à Gerência Financeira do CAU/SC; (c) comunicação interna 

enviada pela Procuradoria ao Setor de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC; (d) 

comunicação interna enviada pela Procuradoria à Comissão de Exercício Profissional do 

CAU/SC. 

É o relatório. 

 

ANÁLISE JURÍDICA 

Preliminarmente, sublinhe-se que a análise ora empreendida se circunscreve aos 

aspectos jurídicos, abstendo-se de se imiscuir nos aspectos de natureza técnica, 

administrativa e de conveniência e oportunidade. 

Para fins da melhor compreensão dos esclarecimentos jurídicos a serem prestados, 

observou-se a mesma ordem de disposição dos argumentos seguida pelo conselheiro Sr. 

Sérgio em seu supramencionado voto. 



 

 

Aquisição de mobiliário para a sede provisória do CAU/SC: 

Conforme mencionou o conselheiro Sr. Sérgio em seu voto, no início de 2015 a 

Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC assumiu a função de acompanhar 

e finalizar a reforma da sede provisória do Conselho (Deliberação Plenária nº 37/2015 e 

Deliberação nº 13/2015 da CCAA/SC). 

No exercício desta atribuição, a CCAA/SC deliberou, em 14 de maio de 2015 

(Deliberação nº 06/2015) pela suspensão da aquisição de qualquer item referente à 

reforma da sede provisória do CAU/SC.  

Já durante reunião extraordinária realizada no dia 18 de junho de 2015, esta 

Comissão deliberou pela elaboração de um relatório com todas as datas, deliberações e 

valores referentes a reforma da sede provisória do CAU/SC (Deliberação nº 08/2015).  É 

o teor desta Deliberação: 

1 – Que seja realizado um relatório com todas as datas, deliberações e 
valores da reforma da sede temporária do CAU/SC para ser entregue na 
próxima reunião extraordinária da CCAA. 

O próprio texto da Deliberação não esclarece, portanto, quem seria o responsável 

pela elaboração do relatório mencionado. Porém, na ata da reunião consta o seguinte 

trecho a respeito da elaboração deste documento (linhas 28 a 31): 

O Gerente Geral Jaime Chaves, a fim de, esclarecer as discursões se propôs 
a entregar um relatório mais detalhado. Entretanto, o conselheiro Sérgio 
afirmou que cabe à CCAA fazer um relatório levando em conta o que foi 
apresentado e os documentos analisados. (Grifo nosso) 

Assim, a princípio, a eventual omissão quanto à elaboração do relatório a que se 

refere a Deliberação nº 08/2015 da CCAA/SC seria da própria Comissão – e não das 

“Gerências” do CAU/SC, como menciona o conselheiro Sr. Sérgio em seu voto.   

Corrobora este entendimento o fato de que, durante a reunião em que adotada esta 

Deliberação pela CCAA/SC (reunião extraordinária do dia 18/06/2015), foi apresentado 

pela Gerência Administrativa do Conselho um relatório sobre a reforma da sede 

temporária do CAU/SC. 

De qualquer forma, se persistirem dúvidas, possível solicitar-se à própria CCAA/SC 

maiores esclarecimentos a respeito desta sua Deliberação.  



 

Ainda em relação à aquisição de mobiliário para a sede provisória do CAU/SC, o 

conselheiro Sr. Sérgio listou uma série de empenhos de valores realizados pelo CAU/SC 

que teriam desrespeitado a Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC, de 14/05/2015 – que 

determinou que o Conselho suspendesse a aquisição de qualquer objeto referente à 

reforma desta sede.  

De se observar, inicialmente, que é questionável a competência da CCAA/SC para 

adotar a deliberação em comento. Ainda que a Comissão tenha assumido a função de 

acompanhar e finalizar a reforma da sede provisória do Conselho (Deliberação Plenária 

nº 37/2015), ela não detém, segundo os artigos 123 do Regimento Interno do CAU/SC e 

9º da Portaria Normativa 08/2014 do CAU/SC, competência para autorizar a realização 

de compras e a contratação de serviços (e, conforme o princípio da simetria, tampouco 

para suspender ou cancelar estes processos de contratações).  

Assim, no exercício de seu papel fiscalizatório da reforma, lhe caberia, a princípio, 

sugerir ao Plenário que suspendesse a compra de objetos – e não determinar a própria 

suspensão destas compras. 

De qualquer forma, segundo análise desta Procuradoria Geral, nenhum dos 

empenhos mencionados pelo conselheiro ofenderia a Deliberação nº 06/2015 da 

CCAA/SC. 

Vejamos:

 

- Empenho relativo à compra de objeto não relacionado à reforma da sede provisória do 

CAU/SC e que foi realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC). 

 



 

 - Empenho realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC). 

 

 

- Empenho realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC).  

 

 

- Empenho realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC).  

 

 

- Empenho realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC).  

 

 

- Empenho relativo à compra de objeto não relacionado à reforma da sede provisória do 

CAU/SC e que foi realizado em data anterior a 14/05/2015 (data em que adotada a 

Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC). 



 

 

 

- Em que pese a impressão inicial de que a realização deste empenho, no dia 

15/06/2015, teria infringido a Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC, conforme 

esclarecimentos prestados pelo Setor de Compras, Contratos e Licitações1, o processo de 

compras e de instalação das cortinas objeto deste empenho já havia se iniciado em 

momento anterior à reunião da CCAA/SC de 14/05/2015 (ocasião em que adotada esta 

Deliberação). Esta circunstância seria comprovada, por exemplo, por documento de 

Certidão Positiva Federal, emitido em nome da contratante no dia 12/06/2015 (anexado 

à fl.06 do processo administrativo nº 55/2015 do CAU/SC).  

 

 

- Empenho relativo à compra de objeto não relacionado à reforma da sede provisória do 

CAU/SC. 

 

 

- Empenho relativo à compra de objeto não relacionado à reforma da sede provisória do 

CAU/SC. 

 

 

- Empenho relativo à compra de objeto não relacionado à reforma da sede provisória do 

CAU/SC. 

                                                        
1Informações prestadas pela Sra. Maria Carolina Santiago, Analista de Compras, Contratos e Licitações do 
CAU/SC, em e-mail enviado à Procuradora Geral do CAU/SC no dia 04/05/2016. 



 

Desse modo, não vislumbra a Procuradoria Geral do CAU/SC, a princípio, qualquer 

incompatibilidade entre os empenhos de valores realizados pelo CAU/SC que foram 

citados no voto que o conselheiro Sr. Sérgio e a Deliberação nº 06/2015 da CCAA/SC. 

De qualquer forma, esta Procuradoria Geral se coloca à disposição para prestar 

maiores esclarecimentos. E se eventualmente restarem dúvidas sobre à e validade destes 

empenhos do ponto de vista não jurídico, também poderão ser solicitadas informações a 

outras Gerências e Setores do CAU/SC. 

 

Locação de sala pelo CAU/SC: 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina alugou uma segunda sala 

no condomínio Royal Business Center (“loja 01”), em que já localizada sua sede principal.  

O processo de locação foi precedido por autorização do Conselho Diretor (reuniões 

de 24/04/2015 e de 19/06/2015) e formalizado por meio do processo administrativo nº 

2015/0079 e da dispensa de licitação nº 67/2015, tendo sido observado o trâmite previsto 

na legislação (destacando-se a Lei 8.666/1993) e nas normas administrativas do CAU/SC 

(destacando-se a Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC). 

Todavia, para o conselheiro Sr. Sérgio, a documentação que foi apresentada e a 

ordem cronológica da tramitação processual apresentariam incongruências, as quais ele 

aponta em seu voto. 

Estas incongruências seriam as seguintes: 

 

- Laudos de avaliação de imóveis:  

Os laudos constantes no processo de dispensa de licitação nº 67/2015 foram 

apresentados por corretores de imóveis. Porém, segundo o conselheiro, apenas os 

arquitetos e urbanistas e os engenheiros civis, teriam competência legal para emitir 

laudos de avaliação de imóveis. Ele complementa com a observação de que “este fato vem 

sendo questionado nas esferas judicias” (fl. 2 do voto). 



 

No entanto, o artigo 3o da Lei 6.530/1978 e a Resolução no 1.066/2007 do Conselho 

Federal de Corretores Imobiliários – COFECI preveem a competência dos corretores de 

imóveis para elaborar parecer de avaliação mercadológica de imóveis.  

É verdade que esta aptidão técnica dos corretores de imóveis foi questionada 

judicialmente. Todavia, atualmente prevalece, inclusive no âmbito das decisões adotadas 

pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que os corretores de imóveis detêm sim 

competência para elaborar parecer de avaliação mercadológica de imóveis. 

Neste sentido as seguintes decisões: 

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CORRETOR 
DE IMÓVEIS. AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO N. 
957/2006 DO CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - COFECI. 
CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI N. 
6.530/1978. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, INC. XIII, E 22, INC. XVI DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDOS.  
(...) 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 4. O art. 544 do Código 
de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o 
agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos 
autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, 
sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de 
cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 
5. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 6. O Desembargador Relator 
Reynaldo Fonseca afirmou que: Como visto do relatório, o pedido efetuado 
pelo Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e 
pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) de 
anulação da Resolução COFECI n. 957/2006, em especial seus artigos 1º e 
2º, ao argumento de que a referida Resolução teria extrapolado os 
contornos normativos da Lei n. 6.530/78, foi julgado improcedente. O Juízo 
a quo, na sentença, consignou que a avaliação de bens imóveis não exige 
formação específica na área de engenharia, arquitetura ou agronomia, 
motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade nas disposições insertas 
COFECI n. 957/2006. ( ) Não vislumbro, portanto, data vênia, qualquer 
ilegalidade na regulamentação questionada, que não é, na verdade, 
autônoma, mas sim foi expedida de acordo com o regramento autorizativo. 
De igual forma, não vislumbro a alegada ofensa à Lei 5.194/66; ao art. 145 
do CPC ou, ainda, aos arts. 5º, XIII e 22, XVI da CF/88. O novo exame da 
decisão impugnada para saber se a Resolução n. 957/2006 do Conselho Federal 
de Corretores de Imóveis inova o ordenamento jurídico, ou não, exigiria a análise 
prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei n.6.530/1978). 
Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, 
seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 1. Caso em que afronta à Magna 
Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. 2. De mais a 
mais,foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão devidamente 
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, o 



 

que não configura cerceamento de defesa. 3. Agravo regimental desprovido (AI 
510.750-AgR, Rel. Min.Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 6.8.2010). AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À 
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO 
IMPROVIDO. A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, 
quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal 
extraordinária. (AI 760.346-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 
13.8.2010). Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Agravante. 9. Pelo 
exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de 
Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2012. 
(STF, ARE 708474 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 
25/09/2012,  Data de Publicação: DJe-194 03/10/2012) (Grifo nosso) 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA A RESOLUÇAO. NAO-
INCLUSAO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MULTA 
APLICADA POR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. 
AVALIAÇAO DE IMÓVEL. NOMEAÇAO DE PERITO. VIOLAÇAO AO ART. 7º DA 
LEI 5.194/66. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE NAO AFETA COM 
EXCLUSIVIDADE A ENGENHEIROS, ARQUITETOS OU AGRÔNOMOS. 
CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ART. 3º DA LEI 6.530/78. 
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA 
PARTE, DESPROVIDO.  
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 779196/RS, Rel. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 
09/09/2009) (Grifo nosso) 
 

Assim, a circunstância de os laudos de avaliação de imóveis que integram o processo 

de dispensa de licitação nº 67/2015 terem sido emitidos por corretores de imóveis não 

retira ou diminui sua validade jurídica. 

 Todavia, com o intuito de prestigiar os arquitetos e urbanistas, os quais também 

detém aptidão técnica para elaborar laudos de avaliação mercadológica de imóveis (art. 

2º, VI, Lei 12.378/2010), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

poderia, em futuras contratações que envolvam imóveis, exigir ou dar preferência a que 

os laudos técnicos de avaliação de imóveis que se façam necessários sejam elaborados 

exclusivamente por estes profissionais.  

O conselheiro Sr. Sérgio observa também que o laudo de avaliação do imóvel que foi 

alugado pelo CAU/SC, o qual consta à folha 93 do processo administrativo nº 2015/0079, 

encontrar-se-ia sem a identificação e o número de registro do profissional que o elaborou 

junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina – CRECI/SC.  

http://www.jusbrasil.com/topico/12089629/artigo-7-da-lei-n-5194-de-24-de-dezembro-de-1966
http://www.jusbrasil.com/legislacao/126777/lei-5194-66
http://www.jusbrasil.com/topico/10975024/artigo-3-da-lei-n-6530-de-12-de-maio-de-1978
http://www.jusbrasil.com/legislacao/98105/lei-6530-78


 

A ressalva do conselheiro encontra fundamento na Resolução no 1.066/2007 do 

COFECI. Todavia, tendo sido a empresa Ibagy contatada pelo Setor de Compras, Contratos 

e Licitações do CAU/SC, ela prontamente saneou este vício, tendo acrescido ao laudo o 

carimbo do corretor de imóveis que o havia assinado, no qual consta o nome e o número 

de registro profissional (Sr. André L. Trovão, registrado no CRECI/SC sob o nº 8972). 

Ressalta-se que, por se tratar de vício meramente formal, o qual já foi corrigido, não 

vislumbra esta Procuradoria ofensa à legislação ou às normas administrativas do CAU/SC, 

tampouco prejuízo de qualquer natureza ao Conselho. 

Acrescenta ainda o conselheiro Sr. Sérgio, no voto objeto das presentes 

considerações, que mencionado laudo teria sido anexado ao processo administrativo por 

solicitação da Procuradoria do CAU/SC, formulada no Parecer Jurídico no 47/2015, e, de 

forma contraditória, a data de sua emissão seria anterior a da confecção do Parecer, o que, 

para o conselheiro Sr. Sergio, poderia “gerar suspeição do processo de dispensa de 

licitação, pois não há nexo cronológico”. 

Todavia, não há contradição. Na ocasião em que redigido o Parecer Jurídico no 

47/2015 por esta Procuradoria (em 28/07/2015), o laudo de avaliação do imóvel ainda 

não havia sido juntado aos autos do processo administrativo, de maneira que se 

recomendou que a avaliação fosse realizada. No entanto, sua realização já havia sido 

solicitada pelo Setor competente do Conselho.  

Assim, quando o documento foi de fato entregue ao CAU/SC, constava como data de 

sua assinatura data anterior àquela em que elaborado o Parecer Jurídico no 47/2015. No 

entender desta Procuradoria, tampouco esta circunstância gera qualquer prejuízo ao 

Conselho nem ofensa a qualquer dispositivo legal ou regulamentar. 

 

- Instâncias competentes do CAU/SC para apreciar e decidir sobre a locação de imóveis: 

Inicialmente, frisa-se que esta Procuradoria Geral já manifestou, por meio do 

Parecer Jurídico nº 49/2015, o entendimento de que não teria ocorrido qualquer vício no 

processo de locação de imóvel pelo CAU/SC.  

Destaca-se o seguinte trecho deste Parecer Jurídico: 



 

O Regimento Interno do CAU/SC não atribui a qualquer de suas instâncias 
decisórias (Plenário, Conselho Diretor, Presidência e Comissões) a decisão 
quanto à aquisição de bens ou a contratação de serviços (dentre os quais a 
locação de bem imóvel).  
Ou seja, ainda que indiretamente, o Regimento atribui aos “Setores 
Administrativos” do Conselho a competência para instaurar processos 
licitatórios de compra e de contratação de serviços, destacando-se a 
atuação do Setor de Compras, Contratos e Licitações. Este tratamento se 
harmoniza à natureza administrativa das demandas que dão ensejo a 
compras e a contratações e às previsões da Lei 8.666/1993.  
No entanto, de maneira a garantir a lisura das licitações e processos 
administrativos, o Regimento Interno do CAU/SC prevê competir ao Diretor 
Administrativo do Conselho a supervisão das licitações, compras e 
contratos. 
Art. 78, Regimento Interno, CAU/SC - Compete especificamente ao Diretor 
Administrativo:  
V - supervisionar as licitações, compras e contratos;  
Em consonância com esta previsão regimental as disposições da Portaria 
Normativa 08/2014 do CAU/SC. Esta Portaria, ademais de reiterar que a 
supervisão das licitações e contratos administrativos compete ao Diretor 
Administrativo do Conselho (art. 7º), exige que o Conselho Diretor do 
CAU/SC autorize a realização de compras e/ou contratações cujo valor 
ultrapasse R$8.000,00 (art. 9º). 
Art. 9º, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC - A solicitação de 
compras/contratações, de acordo com as necessidades de aquisição de bens e 
serviços, será autorizada dentro dos limites e pelos responsáveis definidos 
nas alçadas da tabela abaixo: 
N. Nível Limites  
1 Gerentes De R$ 0,00 a R$ 200,00 
2 Gerente Geral De R$ 200,01 a R$ 4.000,00 
3 Presidente De R$ 4.000,01 até R$ 8.000,00 
4 Conselho Diretor Acima de R$ 8.000,00 
Parágrafo Único. Caberá ao Diretor Administrativo do CAU/SC a iniciativa de 
levar à apreciação do Conselho Diretor o pedido de autorização relativo aos 
valores de sua alçada. 
Conclui-se, portanto, que tendo sido autorizada a realização de uma 
compra ou contratação pela autoridade responsável (art. 9, Portaria 
Normativa 08/2014, CAU/SC) e realizado procedimento licitatório pelo 
Setor de Compras e Licitações do CAU/SC de acordo com as exigências 
legais sem que o Diretor Administrativo identifique qualquer vício (arts. 
78, V, Regimento Interno, CAU/SC e 7º, Portaria Normativa 08/2014, 
CAU/SC), ter-se, regra geral, uma contratação idônea, podendo ser assinado 
pelo Presidente do Conselho o contrato administrativo respectivo (art. 66. 
XX, Regimento Interno, CAU/SC).  
Retomando-se ao caso presente, observa-se que os procedimentos 
adotados no curso do Processo Administrativo 2015/0079 observaram 
estas exigências legais e administrativas.  
Isto porque a locação da “loja 01” do Edifício Royal Business Center foi 
autorizada pelo Conselho Diretor na reunião do dia 24 de abril de 2015, 
sendo reiterada na reunião ordinária do dia 19 de junho de 2015.  
Em seguida, foi instruído o processo administrativo 2015/0079, sendo 
observadas as exigências impostas pela legislação (em especial a Lei 
8.666/1993). Ao final, foi assinado o Contrato Administrativo nº 03/2015 
pelo Presidente do Conselho. 
De se acrescentar, ainda, que o valor a ser despendido com a locação do 
imóvel neste ano foi incluído na “reprogramação orçamentária” do 
exercício de 2015, aprovada tanto pela CCAA como pelo Plenário 



 

(Deliberação Plenária nº 53/2015), ainda que isto não seja objeto de 
questionamento. 
Dessa feita, não se vislumbra qualquer vício na locação da “loja 01” do 
Edifício Royal Business Center por meio do Contrato Administrativo nº 
03/2015. 

Cópia deste Parecer foi encaminhada a todos os conselheiros do CAU/SC no dia 08 

de setembro de 2015, por ocasião da convocação para a 47ª Reunião Plenária Ordinária 

do CAU/SC, não tendo nenhum deles solicitado esclarecimentos ou suscitado, na Reunião 

Plenária seguinte, discussões a respeito do teor deste Parecer Jurídico.  

O conselheiro Sr. Sérgio Oliva questiona, porém, no voto objeto das presentes 

considerações, os procedimentos administrativos que foram observados para a locação 

do imóvel. 

Para o conselheiro Sr. Sérgio, as atas da reunião ampliada do Conselho Diretor de 

24/04/2015 e da reunião ordinária do Conselho Diretor de 19/06/2015 demonstrariam 

que a locação da sala pelo CAU/SC foi apreciada e decidida por instância decisória 

incompetente. 

No entanto, na visão desta Procuradoria as atas destas reuniões do Conselho Diretor 

demonstram o oposto, ou seja, que a locação de sala pelo Conselho foi sim autorizada pela 

instância decisória competente, qual seja, o Conselho Diretor do CAU/SC. 

Da ata da reunião ampliada do Conselho Diretor de 24/04/2015 destaca-se o 

seguinte trecho: 

Foi aprovada a locação de sala na região central de Florianópolis (próxima 
à sede do CAU/SC, para acomodação da GERTEC), com vistas à liberação de 
espaço para Assessoria Jurídica, funcionários e estagiários, proporcionar 
um ambiente de atendimento aos Arquitetos e Urbanistas, e locais próprios 
de trabalho na sede do Conselho. (Grifo nosso) 

Já da ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 19/06/2015, 

destaca-se: 

Aprovada locação da sala para GERTEC e delegado ao Presidente a 
coordenação do projeto de sua reforma. (Grifo nosso) 

Necessário frisar-se que, à época, o Conselho Diretor do CAU/SC (assim como 

outras instâncias deliberativas do Conselho) não registrava suas deliberações em 



 

documento autônomo, mas somente no corpo da ata da reunião em que a deliberação 

havia sido adotada2.  

Comprovado, assim, pelo texto das atas destas reuniões, que o Conselho Diretor do 

CAU/SC autorizou a locação de sala pelo Conselho.  

Esta competência do Conselho Diretor do CAU/SC para autorizar a locação de 

imóvel pelo Conselho decorre de sua atribuição para autorizar a contratação de serviços 

ou a compra de bens cujo valor ultrapasse R$8.000,00, a qual está prevista de forma 

expressa no artigo 9º da Portaria Normativa 08/2014 do CAU/SC.  

É a redação deste artigo: 

Art. 9º, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC - A solicitação de 
compras/contratações, de acordo com as necessidades de aquisição de 
bens e serviços, será autorizada dentro dos limites e pelos responsáveis 
definidos nas alçadas da tabela abaixo: 
N. Nível Limites  
1 Gerentes De R$ 0,00 a R$ 200,00 
2 Gerente Geral De R$ 200,01 a R$ 4.000,00 
3 Presidente De R$ 4.000,01 até R$ 8.000,00 
4 Conselho Diretor Acima de R$ 8.000,00 
Parágrafo Único. Caberá ao Diretor Administrativo do CAU/SC a iniciativa 
de levar à apreciação do Conselho Diretor o pedido de autorização relativo 
aos valores de sua alçada. (Grifo nosso) 

Todavia, o conselheiro Sr. Sergio, no voto objeto das presentes considerações, 

questiona a compatibilidade desta previsão da Portaria Normativa 08/2014 do CAU/SC 

com o Regimento Interno do CAU/SC. 

A Procuradoria Geral do CAU/SC entende, porém, que a atribuição do Conselho 

Diretor do CAU/SC prevista no artigo 9º da Portaria Normativa 08/2014 do Conselho se 

harmoniza ao Regimento Interno do CAU/SC. 

De se citar o teor do artigo 88, VIII, XII e XIV, do Regimento Interno do CAU/SC: 

Art. 88, Regimento Interno, CAU/SC - Compete ao Conselho Diretor: 
VIII - apreciar e manifestar-se sobre a estrutura organizacional e as 
rotinas administrativas do CAU/SC propostas pelo Presidente; 
XII - apreciar as diretrizes de elaboração do planejamento orçamentário 
anual das comissões do CAU/SC; 
XIV - abrir editais para o desenvolvimento de pesquisas de interesse 
específico do CAU/SC; (Grifo nosso) 

                                                        
2O Conselho Diretor do CAU/SC passou a registrar suas deliberações em documento autônomo a partir de 
18 de setembro de 2015. 



 

 

Percebe-se que enquanto os incisos VIII, XII e XIV do artigos 88 do Regimento 

Interno do CAU/SC preveem de forma genérica a competência do Conselho Diretor do 

CAU/SC para apreciar e assuntos de natureza organizacional, administrativa e 

orçamentária, o artigo 9º da Portaria Normativa 08/2014 do CAU/SC os complementa, 

ao prever de forma expressa a competência do Conselho Diretor para autorizar a 

realização de contratações e compra de determinada faixa de valor. 

O artigo 9º da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC também está, para esta 

Procuradoria, em consonância com a redação do parágrafo único do artigo 89 do 

Regimento Interno do CAU/SC. Prevê este dispositivo: 

Art. 89, Regimento Interno, CAU/SC - O Conselho Diretor manifesta-se sobre 
assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie 
deliberação do Conselho Diretor. 
Parágrafo Único. O CAU/SC definirá em normativo específico quais as 
matérias terão caráter terminativo no Conselho Diretor e quais serão 
submetidas à apreciação no Plenário. (Grifo nosso) 
 

Ora, o artigo 9º da Portaria Normativa nº 08/2014 estabelece de forma expressa a 

competência do Conselho Diretor para autorizar a contratação de serviços ou a compra 

de bens de determinada faixa de valor – e não de outra instância diretiva ou gestora do 

CAU/SC. Consequentemente, é certo que, regra geral, esta competência terá caráter 

terminativo no Conselho Diretor, não precisando ser submetida à apreciação Do 

Plenário.  

Assim, em relação à locação de sala pelo CAU/SC (processo administrativo nº 

2015/0079), não se vislumbra qualquer vício por ter sido a locação do imóvel objeto de 

prévia análise e deliberação somente por parte do Conselho Diretor do CAU/SC, 

entendimento já exposto no Parecer Jurídico nº 49/2015. 

Além das instâncias diretivas ou gestoras do CAU/SC a que o artigo 9º da Portaria 

Normativa nº 08/2014 atribui competência para autorizar compras e contratações, esta 

Portaria também prevê a participação, nos procedimentos administrativos relativos a 

compras, contratos e licitações, do Diretor Administrativo do CAU/SC e da Comissão de 

Contas e Atos Administrativos do CAU/SC.  

Destaca-se, quanto ao ponto, a redação dos artigos 7º e 8º da Portaria: 



 

Art. 7º, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC - A supervisão das compras, 
contratos e licitações será exercida pelo Diretor Administrativo do CAU/SC 
(cf. art. 78, inc. V, Regimento Interno do CAU/SC). (Grifo nosso) 
Art. 8º, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC - Cabe à Comissão de Contas e 
Atos Administrativos: 
a) Apreciar e deliberar sobre os resultados objetivados pelo Conselho 
Diretor do CAU/SC (cf. art. 123, inc. VIII, do Regimento Interno do CAU/SC); 
b) Apreciar e deliberar sobre propostas de aquisição e alienação de 
bens imóveis pelo CAU/SC relativamente aos aspectos administrativos, 
organizacionais e econômico financeiros (cf. art. 123, inc. IX, do regimento 
Interno do CAU/SC). (Grifo nosso) 

Da leitura do artigo 8º supracitado, percebe-se que, regra geral (ressalvadas as 

aquisições e alienações de bens imóveis), a participação da Comissão de Contas e Atos 

Administrativos do CAU/SC nos procedimentos administrativos relativos a compras e 

contratações pelo Conselho ocorre por meio da análise e da deliberação quanto aos 

resultados objetivados pelo Conselho Diretor.  

Esta atribuição da Comissão é exercida,  sobretudo, por meio da análise e 

aprovação de relatórios administrativos, financeiros e contábeis que são submetidos à 

sua apreciação em caráter mensal, trimestral e anual e nos quais constam informações 

sobre todas as contratações e aquisições realizadas no período3. 

Em relação ao processo administrativo nº 2015/0079, relativo à locação de sala 

pelo Conselho, a participação da CCAA/SC parece ter ocorrido principalmente por meio 

(i) da análise e aprovação da reprogramação orçamentária de 2015 (Deliberação nº 

12/2015 da CCAA/SC, de 17/07/2015), (ii) da análise e aprovação do relatório 

administrativo de julho de 2015 (Deliberação nº 13/2015 da CCAA/SC, de 20/08/2015) 

e (iii) da análise e  aprovação dos relatórios contábeis relativos ao 4º trimestre de 2015 e 

ao exercício financeiro de 2015 (Deliberação nº 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016, a 

respeito da qual o conselheiro Sr. Sérgio emitiu o voto objeto das presentes 

considerações). 

O conselheiro Sr. Sérgio reputa, entretanto, que este papel conferido à CCAA/SC 

pelo artigo 8º da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC destoa das competências 

atribuídas à Comissão pelo artigo 123 do Regimento Interno do CAU/SC, em especial 

pelos incisos II, VII, VIII e XI. 

                                                        
3Conforme esclarecimentos prestados pelo assessor da CCAA/SC, Sr. Jaime Chaves. Maiores informações e 
detalhes sobre esta e outras atribuições da CCAA/SC podem ser obtidas mediante questionamento à própria 
Comissão.  



 

É a redação destes dispositivos: 

Art. 123, Regimento Interno, CAU/SC - Compete especificamente à 
Comissão de Contas e Atos Administrativos, respeitado o disposto na Lei 
n° 12.378/2010: 
II apreciar e deliberar sobre ações e medidas econômico-financeira para 
reestruturação organizacional do CAU/SC; 
VII apreciar, decidir e supervisionar, bem como acompanhar a execução e 
resultados de programas e projetos do planejamento estratégico do 
CAU/SC relativamente aos aspectos administrativos e econômico-
financeiros; 
VIII apreciar e deliberar sobre ações voltadas à eficácia da gestão 
administrativa, contábil, financeira, econômica, patrimonial e 
institucional do  CAU/SC; 
XI analisar e deliberar sobre matérias econômicas, financeiras e 
contábeis do CAU/SC; [...] (grifo nosso) 

Para esta Procuradoria, porém, não há antinomia entre o artigo 8º da Portaria 

Normativa nº 08/2014 do CAU/SC e o artigo 123 do Regimento Interno do CAU/SC, mas, 

pelo contrário, harmonia. 

Isto porque a atribuição da CCAA/SC de analisar e deliberar sobre os resultados 

objetivados pelo Conselho Diretor (art. 8º, Portaria Normativa nº 08/2014, CAU/SC) não 

somente se compatibilizaria com as competências amplas e genéricas que lhe são 

atribuídas pelo artigo 123 do Regimento Interno do Conselho como nelas encontraria o 

seu fundamento.  

Inclusive, o artigo 8º da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC é expresso 

quanto a sua conformidade com a redação do inciso VIII, do artigo 123, do Regimento 

Interno do CAU/SC. E não há que se suscitar equívoco na redação deste dispositivo da 

Portaria, pois o termo “conformidade” deve ser compreendido enquanto 

compatibilidade e harmonia – não significando, pois, a absoluta identidade entre a 

redação de um e outro dispositivo. 

Diante de todo o exposto, conclui esta Procuradoria que a participação da CCAA/SC 

no processo de locação de imóvel pelo Conselho ocorreu em consonância com as 

previsões do Regimento do Conselho e da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC. 

Todavia, caso a Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC repute 

importante que tenha participação mais ativa nos procedimentos relativos às compras, 

licitações e contratações do CAU/SC, poderia sugerir, de forma fundamentada, a 

alteração do artigo 8º da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC, de maneira a lhe 



 

serem atribuídas outras competências no curso destes procedimentos (as quais devem, 

porém, encontrar fundamento nas competências que lhe são atribuídas pelo art. 123 do 

Regimento Interno do CAU/SC). 

De se observar, ainda, que a locação de sala pelo Conselho não constou no 

planejamento estratégico do Conselho porque este começou a ser elaborado somente no 

final do ano de 2015. Ademais, os únicos projetos do Conselho descritos em seu 

planejamento estratégico foram aqueles determinados como prioritários para o ano de 

2016.  

A locação também não integra o plano de ações do CAU/SC para 2015 (que prevê o 

orçamento do Conselho para 2015) pois quando este plano foi aprovado pela CCAA/SC e 

pelo Plenário (em 10/10/2014) a realidade administrativa e estrutural do CAU/SC era 

distinta da atual. De se recordar que, à época, além da sede principal do CAU/SC (que se 

encontrava em reforma) o Conselho locava uma sala no Edifício Pérola Negra (contrato 

rescindido em 31/07/2016). Assim, os então conselheiros do CAU/SC (gestão 

2012/2015) não haviam constatado a necessidade de o Conselho alugar mais uma sala. 

De qualquer forma, o orçamento das despesas com a locação foi incluído na 

“reprogramação orçamentária” do exercício de 2015, a qual foi aprovada tanto pela 

CCAA/SC (Deliberação nº 12/2015 da CCAA/SC) como pelo Plenário (Deliberação 

Plenária nº 53/2015). 

Cabe salientar, por fim, que a locação de imóveis em Chapecó, Rio do Sul e 

Florianópolis, incluída na pauta da 5ª reunião ordinária da CCAA/SC (realizada em 

14/05/2015) enquanto informe do Conselho Diretor e da Presidência do CAU/SC teria, 

segundo o assessor da Comissão, sido retirada de pauta simplesmente porque o item 

também foi incluído na pauta da reunião pela própria Comissão (item 6.4 da pauta) que, 

inclusive, adotou Deliberação sobre o assunto (item 8 da Deliberação nº 6/2015). 

 

- Sequencial de documentos do processo de dispensa de licitação nº 67/2015: 

Em consonância com o despacho enviado pela Presidência do CAU/SC a esta 

Procuradoria em 05/05/2016, a Procuradoria solicitou ao Setor de Compras, Contratos e 

Licitações do CAU/SC que preste todas as informações que reputar necessárias quanto às 



 

considerações feitas pelo conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto ao ponto (fls. 4 a 10 e 11 de 

seu voto). 

Estas informações, uma vez recebidas, serão encaminhadas aos conselheiros do 

CAU/SC.  

Cabe a esta Procuradoria Geral, no entanto, prestar esclarecimentos sobre a 

circunstância, indicada pelo conselheiro Sr. Sérgio (fl. 9) de que a Procuradoria 

recomendou, no Parecer Jurídico nº 47/2015, relativo à possibilidade de o CAU/SC locar 

bem imóvel, que o contrato a ser assinado pelo Presidente fosse posteriormente 

referendado pelo Conselho Diretor do CAU/SC.  

Destaca-se o trecho do Parecer Jurídico nº 47/2015 em que consta esta 

recomendação (fl. 5): 

Todavia, reputa-se necessário que o aditivo contratual pactuado, o qual será 
assinado pelo Presidente deste Conselho, seja posteriormente referendado pelo 
Conselho Diretor (art. 66, XVII, Regimento Interno CAU/SC e Portaria 08/2014 
do CAU/SC).  

Ocorre que a Procuradoria não se atentou à circunstância de que, à época, o 

Conselho Diretor do CAU/SC não registrava suas deliberações em documento autônomo, 

mas somente no corpo da ata da reunião em que a deliberação havia sido adotada.  

Assim, a Procuradoria não havia identificado no processo administrativo nº 

2015/0079 a autorização do Conselho Diretor, exigida pelo artigo 9º da Portaria 

Normativa nº 8/2014 do CAU/SC, para que o Conselho procedesse à locação desejada. 

Todavia, as deliberações autorizativas do Conselho Diretor já constavam nos autos, no 

corpo das atas das reuniões do Conselho Diretor dos dias 24/04/2015 e 19/06/2015. 

Dessa feita, o Setor Responsável do CAU/SC, verificando que a recomendação desta 

Procuradoria restava prejudicada, já que o procedimento administrativo de locação 

havia sido previamente autorizado pelo Conselho Diretor do CAU/SC, não a observou. 

Necessário esclarecer-se que não se vislumbra qualquer prejuízo à legalidade ou ao 

interesse do Conselho em razão desta conduta do Setor responsável, que prestigiou a 

efetividade e a celeridade administrativas. 

Por fim, coloca-se esta Procuradoria Geral à disposição para sanar quaisquer outras 

dúvidas de ordem jurídica sobre os documentos que integram o processo administrativo 



 

nº 2015/0079 e o processo de dispensa de licitação nº 67/2015, quer por parte de 

qualquer conselheiro do CAU/SC, quer por parte das Gerências ou Setores do Conselhos.  

  

- Operações de Fiscalização: 

De acordo com o despacho enviado pela Presidência do CAU/SC a esta 

Procuradoria, solicitou-se à assessora da Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC, 

Sra. Fernanda Menezes (comunicação interna enviada no dia 06/05/2016), que submeta 

o assunto (fls. 10 e 12 do voto) à análise e apreciação desta Comissão.  

 

- Transposições orçamentárias: 

Em consonância com o despacho enviado pela Presidência do CAU/SC a esta 

Procuradoria, solicitou-dr à Gerência Financeira do CAU/SC  que preste todas as 

informações que reputar necessárias quanto às considerações feitas pelo conselheiro Sr. 

Sérgio Oliva quanto ao ponto (fls. 10 a 11 de seu voto). 

Estas informações, uma vez recebidas, serão encaminhadas aos conselheiros do 

CAU/SC. 

  

- Das aprovações das matérias no âmbito das Comissões Ordinárias: 

O Sr. Sérgio Oliva manifestou, em seu voto, o entendimento de que a Seção III do 

Regimento Interno do CAU/SC (arts. 107 a 121) estaria sendo desrespeitada pela CCAA/SC, 

especialmente os artigos que dispõem sobre a ordem dos trabalhos das reuniões das Comissões 

Ordinárias do CAU/SC. 

Indica o conselheiro Sr. Sérgio que principalmente os artigos 113, VI, 116 e 117 do 

Regimento Interno do CAU/SC estariam sendo descumpridos. Preveem estes dispositivos: 

Art. 113, Regimento Interno, CAU/SC - As ordens dos trabalhos das reuniões das 
comissões ordinárias obedecem à seguinte sequência: 
I - verificação do quórum; 
II - leitura, discussão e aprovação da súmula da 
reunião anterior;  
III - leitura de extrato de correspondências 
recebidas e expedidas;  



 

IV - comunicados; 
V - apresentação da pauta, e extrapauta, quando 
houver; 
VI - distribuição das matérias a serem 
relatadas; e  
VII - relato, discussão e apreciação das matérias. 
Parágrafo Único. A ordem dos trabalhos pode ser alterada em função de matéria 
urgente para apreciação, após a verificação do quórum. (Grifo do conselheiro) 
 
Art. 116, Regimento Interno, CAU/SC - O integrante de comissão ordinária 
deve relatar documento a ele distribuído de forma clara, concisa, objetiva 
e legalmente fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou 
relatório e voto fundamentado. (Grifo do conselheiro) 
 
Art. 117, Regimento Interno, CAU/SC - Após o relato da matéria, qualquer 
integrante de comissão ordinária pode pedir vista do documento, 
devolvendo-o, obrigatoriamente, na mesma reunião, acompanhado do 
relatório e voto fundamentado. (Grifo do conselheiro) 

Necessário observar-se, inicialmente, que estes artigos do Regimento Interno do CAU/SC 

estabelecem regras gerais a respeito da ordem dos trabalhos a ser observada nas reuniões de 

todas as Comissões Ordinárias do CAU/SC.  

Assim, as especificidades e as rotinas de trabalho de cada uma das Comissões 

Ordinárias do Conselho não foram consideradas, sendo possível que as particularidades 

de determinadas Comissões tornem alguns dos procedimentos previstos nestas normas 

incabíveis ou inaplicáveis em determinadas situações. 

Quanto à distribuição das matérias submetidas à apreciação das Comissões a 

relatores e à emissão de pareceres fundamentados e/ou votos por parte deles (a que se 

referem os artigos destacados pelo conselheiro Sr. Sérgio - arts. 113, VI, 116 e 117, 

Regimento Interno, CAU/SC), necessário destacar-se que há Comissões Ordinárias do CAU/SC 

que têm como função proceder à instrução de processos administrativos ou mesmo 

decidir, em primeira instância, processos administrativos.  

Neste sentido a competência da Comissão de Exercício Profissional – CEP do CAU/SC 

para deliberar, em primeira instância, sobre os processos administrativos de fiscalização 

do exercício profissional (arts. 125-A, IV, Regimento Interno, CAU/SC e 18, Resolução nº 22, 

CAU/BR) e a competência da Comissão de Ética e Disciplina – CED do CAU/SC para instruir os 

processos ético-disciplinares (arts. 127, III, Regimento Interno, CAU/SC e 6º, Resolução nº 34, 

CAU/BR). 



 

Ao exercer estas competências, estas Comissões (CEP e CED) devem, necessariamente, 

designar um relator para emitir voto e/ou parecer fundamentado sobre os processos que lhe forem 

distribuídos (arts. 19, parágrafo primeiro,  Resolução nº 22, CAU/BR e 27, Resolução nº 34, 

CAU/BR), caso em que se observará o rito previsto nos citados artigos 113, 116 e 117, do 

Regimento Interno do CAU/SC. 

No entanto, no caso das demais Comissões Ordinárias do Conselho, a designação de um 

relator e a emissão de voto ou parecer por parte dele será necessária, no entender desta 

Procuradoria, somente se, em relação à análise de determinado assunto, normas legais ou 

administrativas a exigirem. Caso contrário, se correria o risco de se desprestigiar os princípios 

administrativos da efetividade e da celeridade (art. 37, Constituição Federal). 

Dessa feita, não se vislumbra ofensa ao Regimento Interno do CAU/SC por parte da Comissão 

de Contas e Atos Administrativos do Conselho em razão de a Comissão não estar distribuindo 

todas as matérias que lhe cabem apreciar a relatores previamente designados. 

Todavia, caso o conselheiro Sr. Sérgio repute que alguns dos assuntos que cabem à 

CCAA/SC apreciar merecem, em razão de sua importância e/ou do rito de apreciação a ser 

seguido por força de normas legais ou administrativas, ser analisados por um relator, 

recomenda-se que submeta a questão à deliberação da própria Comissão.  

Assim, a própria CCAA/SC poderá, por meio de deliberação, definir que 

determinada(s) matéria(s) que lhe competem analisar sejam distribuídas a relatores 

previamente designados, desenhando os procedimentos a serem observados, os quais 

deverão harmonizar-se às previsões do Regimento Interno do CAU/SC. 

 

Do voto do conselheiro Sr. Sérgio: 

Ao final de seu voto sobre a apreciação das informações contábeis do 4º trimestre 

de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela CCAA/SC (reunião da CCAA/SC de 

28/04/2016) o conselheiro Sr. Sérgio Oliva fez as seguintes recomendações: 

A Coordenação da CCAA observação e retificação da Portaria Normativa nº 
08/2014, com base no Regimento Interno do CAU/SC, caso entenda a 
necessidade; Que solicite a Gerencia Financeira que quando da 
apresentação de seus relatórios o façam completos com as documentações 
pertinentes conforme determina a Portaria Normativa Nº 09/2014; com 
relação às transposições orçamentárias que a Gerencia Financeira - 



 

GERFIN quando da apresentação de seu relatório a CCAA as apresente com 
as rubricas, valores e autorizações dos responsáveis, origens e destinos 
 
Com relação a locação da sala para a GERTEC, manifesto que não sou 
contrário ao mérito, somente que se cumpram os ritos legais e processuais 
internos do CAU/SC; que declare o processo irregular e devolva aos 
setores competentes paras as correções. 
 
Com relação as operações de fiscalização que a CEP e a GERTEC, caso 
entendam a necessidade, que criem mecanismos que garantam a isonomia 
de desempenho de função entre os Arquitetos Fiscais; 
 
Que o CAU/SC em todas as suas comissões cumpram as normativas de 
distribuição de matérias para que os conselheiros e membros das 
comissões possam proferir seus votos com tempo hábil para o 
aprofundamento necessários que as matérias requerem. 
 
Apresento, ainda, requerimento ao Plenário do CAU/SC para que, de 
acordo com o art. 24, inciso XXXIV, instaure sindicância ou processos 
administrativos, tantos quanto forem necessários, para apuração de 
responsabilidade dos possíveis descumprimentos das Portarias 
Normativas do CAU/SC, Deliberações da CCAA, Regimento Interno do 
CAU/SC. (Grifo nosso) 

Não se vislumbra óbice jurídico a que as recomendações do conselheiro Sr. Sérgio 

sejam observadas. 

Inclusive, com relação a sugestão do conselheiro, feita à CCAA/SC, de que esta 

Comissão proponha a retificação da Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC, frisa 

esta Procuradoria que qualquer conselheiro, Comissão ou Gerência do CAU/SC pode, a 

qualquer momento, sugerir a alteração de normas administrativas do Conselho.  

Aliás, a construção colaborativa destes documentos pode contribuir para o seu 

aperfeiçoamento e para que correspondam, de fato, às necessidades das Comissões e dos 

Setores internos do Conselho.  

Todavia, no que concerne ao requerimento formulado pelo conselheiro Sr. Sérgio 

ao Plenário do CAU/SC para que este instaure sindicâncias ou processos administrativos, 

recomenda esta Procuradoria que a Presidência do CAU/SC solicite ao conselheiro que 

ele formule este pedido por meio de requerimento formal dirigido ao Plenário do 

Conselho, o qual deverá conter, no mínimo, as informações exigidas pelo artigo 6º da Lei 

9.784/1999, dentre elas a “formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus 

fundamentos”. 



 

Assim, o conselheiro deverá indicar, neste requerimento, exatamente quais os 

dispositivos do Regimento Interno do CAU/SC, de Portarias Normativas do Conselho e de 

Deliberações da CCAA que possivelmente teriam sido descumpridos, e por quais razões. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Estes são os esclarecimentos jurídicos que a Procuradoria Geral do CAU/SC tem a prestar, 

no presente momento, sobre as considerações expostas pelo Sr. Sérgio Oliva, conselheiro 

do CAU/SC e membro de sua Comissão de Contas e Atos Administrativos, no voto que 

proferiu no âmbito desta Comissão quanto à apreciação das informações contábeis do 

CAU/SC em relação ao 4º trimestre de 2015 e ao exercício financeiro de 2015 

(Deliberação 04/2016 da CCAA/SC). 

Coloca-se a Procuradoria à disposição para ulteriores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Florianópolis, 06 de maio de 2016. 

 

 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

OAB/SC 28.522 

Procuradora Geral CAU/SC 



 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

Prezada Senhor Deireal Zandomeneco Junior,  

 

Em consonância com o despacho enviado pela Presidência do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC à Procuradoria Geral deste 

Conselho em 05/05/2016, por meio da qual a Presidência solicitou que a Procuradoria 

proceda à análise do voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à Deliberação 04/2016 

da CCAA/SC, tarefa no exercício da qual deverá solicitar a outras Gerências ou Setores do 

CAU/SC os esclarecimentos que se façam necessários; 

Solicita-se à Gerência Financeira do CAU/SC que preste todas as informações que 

reputar necessárias quanto às considerações feitas pelo conselheiro Sr. Sérgio Oliva 

quanto ao ponto “Transposições orçamentárias” de seu voto (fls. 10 a 11 do voto), bem 

como outros esclarecimentos que reputar importantes. 

 

 

CI.  PG/2016  

DATA: 05/04/2016 

DE:  Procuradoria Geral do CAU/SC – Sra. Isabel Leonetti 

PARA:  Gerência Financeira do CAU/SC – Sr. Deireal Zandomeneco Junior  

ASSUNTO:  

Voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à apreciação das informações 

contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela 

CCAA/SC (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016) 



 

Agradecendo desde já a colaboração, coloca-se à Procuradoria Geral do CAU/SC à 

disposição para ulteriores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
______________________________________________________________________ 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

Procuradora Geral do CAU/SC 

 

 



 

 
 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 
 

Prezada Sra. Isabel Leal Marcon Leonetti. 
 

Considerando o voto do Conselheiro Sérgio Oliva quanto à apreciação das informações 

contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela CCAA/SC, a gerência 

financeira vem prestar esclarecimentos. 

Mensalmente é apresentada à Comissão de Contas e Atos Administrativos a situação 

Orçamentária, Financeira e Patrimonial, por meio do Relatório Gerencial. 

Apresentamos os números de transposições por meio do Relatório Gerencial para que 

sejam verificados e quantificados. Buscamos sempre diminuir esses números, pois se tivermos um 

número pequeno de transposições é sinal de que estamos acertando no planejamento do 

orçamento. 

Além dos números, as justificativas são enviadas ao Gerente Geral, ao Presidente e à 

Diretoria, quando necessário. As comunicações são feitas por contato telefônico ou pessoalmente. 

Todavia, as assinaturas por vezes ocorrem posteriormente, convalidando a autorização.  

Reputamos que, além dos números das transposições, podemos apresentar mensalmente 

as transposições na comissão ou, apresentar trimestralmente as transposições, quando da 

apreciação trimestral das contas. 

 
 
 

   

Atenciosamente, 
 
 

 
Deireal Zandomeneco Junior 

Gerente Financeiro Interino - CAU/SC 
 
 

 
Jaime Teixeira Chaves 

Gerente Geral - CAU/SC 
 

 

 

CI. GERFIN 01/2016 

DATA: 09/05/2016 

DE:  GERFIN – DEIREAL ZANDOMENECO JUNIOR - Gerente Financeiro Interino 

PARA:  PROCURADORA GERAL – Isabel Leal Marcon Leonetti  

ASSUNTO:  
Resposta ao voto do Conselheiro Sérgio Oliva quanto à apreciação das 
informações contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 

pela CCAA/SC (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016) 



 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

Prezada Senhora Maria Carolina Santiago,  

 

Em consonância com o despacho enviado pela Presidência do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC à Procuradoria Geral deste 

Conselho em 05/05/2016, por meio da qual a Presidência solicitou que a Procuradoria 

proceda à análise do voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à Deliberação 04/2016 

da CCAA/SC, tarefa no exercício da qual deverá solicitar a outras Gerências ou Setores do 

CAU/SC os esclarecimentos que se façam necessários; 

Solicita-se ao Setor de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC que preste todas 

as informações que reputar necessárias quanto às considerações feitas pelo conselheiro 

Sr. Sérgio Oliva quanto ao ponto “Sequencial de documentos do processo de Dispensa de 

Licitação nº 67/2015” de seu voto (fls. 4 a 10 e 11 do voto), bem como outros 

esclarecimentos que reputar importantes. 

Esta Procuradoria Geral, no entanto, aproveita para tecer algumas considerações 

sobre a circunstância indicada pelo conselheiro Sr. Sérgio (fl. 9), ao tratar deste assunto, 

CI.  PG/2016  

DATA: 05/04/2016 

DE:  Procuradoria Geral do CAU/SC – Sra. Isabel Leonetti 

PARA:  
Setor de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC – Sra. Maria Carolina 

Santiago 

ASSUNTO:  

Voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à apreciação das informações 

contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela 

CCAA/SC (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016) 



 

de que a Procuradoria recomendou, no Parecer Jurídico nº 47/2015, relativo à 

possibilidade de o CAU/SC locar bem imóvel, que o contrato a ser assinado pelo 

Presidente fosse posteriormente referendado pelo Conselho Diretor do CAU/SC – 

recomendação esta que não foi observada. 

Todavia, a Procuradoria não se atentou, no momento da elaboração do Parecer 

Jurídico nº 47/2015, à circunstância de que, à época, o Conselho Diretor do CAU/SC não 

registrava suas deliberações em documento autônomo, mas somente no corpo da ata da 

reunião em que a deliberação havia sido adotada.  

Assim, a Procuradoria não havia identificado no processo administrativo nº 

2015/0079 a autorização do Conselho Diretor, exigida pelo artigo 9º da Portaria 

Normativa nº 8/2014 do CAU/SC, para que o Conselho procedesse à locação desejada. 

Contudo, as deliberações autorizativas do Conselho Diretor já constavam nos autos, no 

corpo das atas das reuniões do Conselho Diretor dos dias 24/04/2015 e 19/06/2015. 

Consequentemente, como o ato cuja prática a Procuradoria recomendara já havia 

sido praticado, não se vislumbra qualquer prejuízo à legalidade ou ao interesse do 

Conselho em razão de não ter sido acatada “ipsis literis” a recomendação da 

Procuradoria. 

Agradecendo desde já a colaboração, coloca-se à Procuradoria Geral do CAU/SC à 

disposição para ulteriores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
______________________________________________________________________ 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

Procuradora Geral do CAU/SC 

 



 

 
 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Prezada Procuradora Geral do CAU/SC, Sra. Isabel Leonetti, 

 
Trata-se de esclarecimento à Procuradoria Geral do CAU/SC, a respeito das 

considerações realizadas pelo Conselheiro Sr. Sérgio Oliva, em seu voto, no que tange a 
sequência dos documentos constantes no processo de Dispensa de Licitação nº627/2015, 
bem como a exposição de informações importantes e pertinentes ao tema. 

 
Incialmente cabe esclarecer que compete a este setor instruir devidamente todos 

os processos de Compras, licitações e contratos administrativos, bem como praticar seus 
atos com respaldo na legislação vigente, em especial na Lei 8.666/93, no Regimento Interno 
do CAU/SC e na Portaria Normativa n° 08/2014, que disciplina no âmbito do CAU/SC, os 
procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações. 

Desta forma, passa esse setor a esclarecer: 
 

1. Em relação ao Laudo de Avaliação do Imóvel, realizado pela imobiliária IBAGY 

(23/07/2015), constar com data anterior ao parecer da procuradoria do CAUSC 

(28/07/2015), esclarece-se que o mencionado Laudo já havia sido solicitado pela 

gerência geral do CAU/SC, no entanto, esse somente foi apresentado no CAU/SC, 

posteriormente o encaminhamento do Processo Administrativo à Procuradoria do 

CAU/SC, indo ao encontro da solicitação realizada pela procuradora do CAU/SC em 

seu parecer técnico. 

2. Em relação a falta de identificação do profissional que elaborou o Laudo de Avaliação 

do Imóvel, este setor, imediatamente após questionado através do voto em tela, 

reconheceu do seu erro e já realizou o saneamento do documento, e por entender ser 

erro meramente formal, buscou junto a imobiliária o devido carimbo do profissional, 

que havia assinado o laudo em 03/05/2016. 

3. Em relação a data de Autorização de Dispensa de Licitação nº67/2015 ter sido 

assinada em 25/07/2015, anteriormente à data do parecer técnico da procuradora 

do CAU/SC (28/07/2015), esclarece-se que este setor realizou em 03/05/2016 a 

devida retificação da Autorização de Dispensa, onde fez constar: “Onde se lê: data 25 

de julho de 2015; Leia-se: 28 de julho de 2015”, publicando-a no Diário Oficial da União 

CI. GERAD 01/2016  

DATA: 10/05/2016 

DE:  
 Setor de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC – Sra. Maria Carolina 
Santiago. 

PARA Procuradoria Geral do CAU/SC – Sra. Isabel Leonetti 

ASSUNTO:  
 Esclarecimentos à Procuradoria Geral do CAU/SC em relação a C.I PG/2016 
encaminhada em 05/04/2016. 



 

 
 

em 05/05/2016, a fim de garantir total transparência aos atos internamente 

realizados. 

4. Em relação a alegação de possível ilegalidade do processo administrativo nº 

79/2015, em virtude de trecho mencionado pela procuradora em seu parecer, 

mencionamos que o processo já havia sido aprovado pelo Conselho Diretor por meio 

das Atas de Reunião, nos dias 24/04/2015 e 19/06/2015, utilizado na época, para 

realizar as aprovações.  

5.  Em relação a falta de “autorização de compra” ou “ordem de execução de serviço ao 

fornecedor/prestador”, ressalta-se o art. 62 da lei 8.666/93, em que se prevê a 

obrigatoriedade na realização de Contrato Administrativo nos processos de Dispensa 

de Licitação (o que ocorreu), tornando – se facultativa a emissão de carta-contrato, 

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 

serviço, nos demais casos em que a Administração puder substituí-los. Desta forma, 

verifica-se claramente, que não há qualquer resquício de ilegalidade no processo 

adotado por este setor, talvez o que possa haver é a necessidade de uma ressalva no 

Art.21 da Portaria Normativa nº 08/2014, para sua adequação à legislação vigente. 

6. Em relação a Nota de Empenho nº394, houve um erro de digitação, pois o contrato 

foi assinado em 29/07/2015, sendo que a primeira fatura foi apresentada no CAU/SC 

em 30/09/2015 e realizado o seu pagamento em 06/10/2015, ou seja, nem haveria 

necessidade de se empenhar em tal data, pois os demais empenhos (às fls. 150, 151 e 

152) referentes ao condomínio, IPTU e seguro contra incêndio estão datados de 

03/08/2015, o que demonstra o equívoco. 

Dessa forma, reconhece este setor a presença de pequenos erros formais, já 
sanados, mas não vislumbra qualquer ato de ILEGALIDADE, ou seja, qualquer ato que 
afronte as normas vigentes, nem tão pouco má-fé em seus procedimentos administrativos, 
colocando-se totalmente à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

__________________________________________ 

Maria Carolina Santiago 

Analista de Compras Licitações e Contratos 

________________________________________________ 

Alexandre Junckes Jacques 

Gerente Administrativo do CAUSC 

 

 

 

_________________________________________ 
Jaime Teixeira Chaves 

Gerente Geral 

 

 



 

COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

 

Prezada Senhora Fernanda Menezes,  

 

Em consonância com o despacho enviado pela Presidência do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC à Procuradoria Geral deste 

Conselho em 05/05/2016, por meio da qual a Presidência solicitou que a Procuradoria 

proceda à análise do voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à Deliberação 04/2016 

da CCAA/SC, tarefa no exercício da qual deverá solicitar a outras Gerências ou Setores do 

CAU/SC os esclarecimentos que se façam necessários; 

Solicita-se à Senhora que, no exercício do encargo de assessora da Comissão de 

Exercício Profissional do CAU/SC, submeta  as considerações do conselheiro Sr. Sérgio 

sobre o assunto “Operações de Fiscalização” (fls. 10 e 12 do voto) à análise e apreciação 

desta Comissão.  

Aproveita-se para requerer também que a Senhora, enquanto Gerente Técnica do 

CAU/SC, preste outros esclarecimentos a respeito deste voto que por ventura repute 

importantes. 

CI.  PG/2016  

DATA: 05/04/2016 

DE:  Procuradoria Geral do CAU/SC – Sra. Isabel Leonetti 

PARA:  Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC – Sra. Fernanda Menezes 

ASSUNTO:  

Voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à apreciação das informações 

contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela 

CCAA/SC (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016) 



 

Agradecendo desde já a colaboração, coloca-se à Procuradoria Geral do CAU/SC à 

disposição para ulteriores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
______________________________________________________________________ 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

Procuradora Geral do CAU/SC 

 

 



 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA 
 

CI. GERTEC /2016 

DATA: 09/05/2016 

DE:  GERTEC – Fernanda Menezes  

PARA:  PROCURADORIA JURÍDICA – Isabel Leonetti 

ASSUNTO:  

Voto do Conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à apreciação das informações 

contábeis do 4º trimestre de 2015 e do exercício financeiro de 2015 pela CCAA/SC 

(Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, de 27/04/2016) 

 

Senhora Procuradora, 

O CAU/SC tem adotado por premissa a instituição de uma fiscalização de natureza educativa e preventiva, 

objetivando exercê-la com eficiência e eficácia, em prol da valorização do exercício profissional da Arquitetura 

e Urbanismo, em defesa da sociedade, no que se refere à segurança, qualidade de vida e preservação do meio 

ambiente natural e construído, além do correto exercício da profissão.  

A Gerência Técnica do CAU/SC, por sua vez, tem pautado suas ações, no que se refere ao quesito fiscalização, 

ao seu planejamento com ênfase em ações e perfis inovadores, em prol da valorização do exercício legal e 

regular da arquitetura e do urbanismo e em defesa da sociedade.   

Desta forma temos procurado estruturar o setor de fiscalização do CAU/SC através de uma política inovadora 

de atuação, com abrangência nas mesorregiões de SC (com vigência a partir do final de 2015), atendendo sua 

visão de futuro. Neste contexto, temos trabalhado tanto na reformulação dos procedimentos operacionais de 

fiscalização, como na inserção da inteligência na fiscalização orientativa. 

Ressaltamos que as ações de fiscalização são oriundas de: denúncia, diligência e rotina, sendo que temos dado 

prioridade ao quesito denuncia. E a forma de tratamento das mesmas se dá através de: atividades em 

gabinete, atividades em campo e atividades em gabinete/campo. Este trabalho é traduzido em relatórios de 

fiscalização que em 2015 totalizaram 674 (fonte: IGEO) com os seguintes percentuais (fonte:SICCAU): 

Fiscal Relatórios de Fiscalização 

Fiscal Thiago 44% 

Fiscal Carmen 36% 

Fiscal Lilian 13% 

Fiscal Mayara 7% 

 



 

 

No tocante à fiscalização em campo, o fiscal Thiago é o que mais se dispõe a realizar deslocamentos mais 

longos e que implicam em pernoitar fora de casa, o que acabou, neste período, encaixado na gestão dos 

serviços.  

Temos trabalhado no sentido do trabalho dos fiscais estarem proporcionalmente divido, através de fiscalização 

em campo, fiscalização de gabinete, análise de editais e concursos públicos, visitas a órgãos públicos e 

instituições, revisão dos documentos e procedimentos de fiscalização, uniformização dos relatórios, análise de 

processos anteriores a 2014, entre outras. Evidentemente que muitas destas atividades não estão computadas 

nos números acima relacionados.  

De qualquer forma, prepararemos material, conforme sugestão do conselheiro, para ser apresentado, 

oportunamente, à CEP. 

 

 

 

Fernanda Menezes  

Gerente Técnico - CAU/SC 

Jaime Chaves  

Gerente Geral do CAU/SC 

  

 

 



 

  

 
Despacho da Procuradoria Geral do CAU/SC 

 

Em atenção ao despacho enviado pela Presidência do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC a esta Procuradoria Geral em 05/05/2016, 

por meio da qual a Presidência solicitou que a Procuradoria procedesse à análise do 

voto do conselheiro Sr. Sérgio Oliva quanto à Deliberação 04/2016 da CCAA/SC, tarefa 

no exercício da qual deveria solicitar a outras Gerências ou Setores do CAU/SC os 

esclarecimentos que se fizessem necessários, vem a Procuradoria Geral encaminhar à 

Presidência todos os documentos elaborados no curso deste procedimento. 

Estes documentos são os seguintes: 

- Parecer Jurídico nº 13/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 06/05/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC à Gerência 

Financeira do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 06/05/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC ao Setor de 

Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 06/05/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC à Sra. 

Fernanda Menezes, assessora da Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC e 

Gerente Técnica do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 10/05/2016 da Gerência Financeira do CAU/SC à 

Procuradoria Geral do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 10/05/2016 do Setor de Compras, Contratos e Licitações do 

CAU/SC à Procuradoria Geral do CAU/SC; 

- Comunicação Interna de 10/05/2016 da Sra. Fernanda Menezes, assessora da 

Comissão de Exercício Profissional do CAU/SC e Gerente Técnica do CAU/SC, à 

Procuradoria Geral do CAU/SC. 

Recomenda-se à Presidência do CAU/SC que estes documentos sejam 

encaminhados a todos os conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina, procedimento, aliás, que a Secretaria do CAU/SC, por ocasião da 



 

  

convocação realizada no dia 03/05/2016 para a próxima reunião plenária do CAU/SC 

(55ª Sessão Plenária), já comunicou que seria adotado. 

Por fim, coloca-se esta Procuradoria à disposição para providenciar outras 

diligências ou para prestar quaisquer outros esclarecimentos jurídicos que se façam 

necessários. 

 

Florianópolis, 10 de maio de 2016. 

 

 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

Procuradora Geral do CAU/SC 

 



 

 

Florianópolis, 18 de maio de 2016. 

Ofício nº 280/2016/PRES/CAUSC 

Ao Senhor 
Sérgio Oliva 
Conselheiro do CAU/SC 
 
Assunto: Resposta ao requerimento do conselheiro Sr. Sérgio Oliva de suspensão da 
convocação para a 6ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC. 

 

Prezado Conselheiro, 

 

A convocação de Reunião Plenária Extraordinária do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC para análise e deliberação das Informações 
Contábeis relativas ao 4º (quarto) trimestre e ao exercício de 2015 (6ª Sessão Plenária 
Ordinária do CAU/SC, a realizar-se em 23/05/2016) harmoniza-se às regras legais e 
administrativas que regulamentam a prestação de Informações Contábeis e também aos 
princípios administrativos que regem a Administração Pública.  

Inicialmente, necessário frisar-se que conforme previsão expressa do Anexo I 
da Decisão Normativa nº 146/2015 do Tribunal de Contas da União – TCU (a qual se 
harmoniza às Instruções Normativas 63/2010 e 72/2013 do TCU), o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina têm até o dia 31 de maio de 2016 para 
apresentar a este órgão externo de controle o relatório da gestão do Conselho em relação 
ao exercício de 2015.  

O cumprimento desta obrigação legal de prestar contas de forma clara, 
transparente e dentro do prazo estabelecido pelo TCU é extremamente importante, não 
somente por tratar-se de dever imposto pela própria Constituição Federal – CF (art. 71, 
II), como também por ir ao encontro de princípios administrativos constitucionais (art. 37, 
CF), em especial os princípios da supremacia do interesse público e da transparência 
quanto à utilização dos recursos públicos.  

Como V. S.ª mencionou em seu pedido de suspensão da convocação para a 6ª 
Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC, “o gestor público tem uma grande 
responsabilidade para com a sociedade, devendo fazer a gestão e administração de matérias 
públicas de forma transparente e ética, em concordância com as normas legais estipuladas”. 

Dessa forma, mediante o seu pedido de vistas ao processo constante da pauta 
da Reunião Plenária Ordinária que impossibilitou a análise e apreciação dessa questão em 
tempo hábil, conforme prevê as normas, entendeu o Presidente do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina ser importante e necessário o agendamento de 
Reunião Plenária Extraordinária para análise e aprovação das Informações Contábeis do 
4º (quarto) trimestre e exercício de 2015 em data anterior àquela limite para o CAU/SC 
enviar ao TCU o relatório da gestão do exercício de 2015.  



 

 

De se ressaltar que são diversos os ritos e procedimentos para a aprovação das 
Informações Contábeis relativas ao exercício anterior, o que é de conhecimento de      V. 
S.ª, por ser membro da Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCAA do CAU/SC. 

Dentre estes procedimentos, destaca-se que além do relatório financeiro 
mensal, as Informações Contábeis são apresentadas trimestralmente à CCAA/SC para 
serem analisadas e aprovadas, conforme rege a Resolução 101 do CAU/BR.  

Assim, registra-se, que as Informações Contábeis relativas ao ano de 2015 
foram analisadas pela CCAA/SC, sendo que AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES 
AO 1º, 2º E 3º TRIMESTRES FORAM APROVADAS POR UNANIMIDADE, ENQUANTO AS 
REFERENTES AO 4º TRIMESTRE E AO EXERCÍCIO 2015 FORAM APROVADAS POR 
MAIORIA – em que pese V. S.ª ter registrado seu voto contrário à aprovação das 
Informações Contábeis concernentes ao 4º trimestre e ao exercício de 2015.  

Também é sabido que os prazos são exíguos e a equipe interna do CAU/SC 
sempre trabalhou para cumpri-los da melhor forma possível.  

Dessa forma, assim que a contabilidade do CAU/SC concluiu os lançamentos de 
encerramento do exercício de 2015, as Informações Contábeis foram apresentadas à 
CCAA/SC (reunião do dia 10/03/2016).  

Naquela ocasião, V. S.ª requereu maior tempo para análise e, assim, a 
apreciação das Informações Contábeis ficou para uma próxima reunião. 

Ato contínuo, V.Sª. requereu vários documentos para subsidiar vossa 
apreciação, os quais lhe foram fornecidos. Tanto é que na reunião da CCAA/SC do dia 
27/04/2016, em que foram analisadas e aprovadas as Informações Contábeis relativas ao 
4º trimestre e ao exercício de 2015, V.Sª. teve condições de apresentar seu voto 
justificado. 

Nota-se, pelo exposto, que V.Sª. teve acesso aos documentos relativos às 
Informações Contábeis do 4º trimestre de 2015 com significativa antecedência e, mesmo 
assim, na 55ª Reunião Plenária do CAU/SC optou por solicitar vistas a documentos – o que 
restou deferido por esta Presidência. Nesse sentido, V.Sª. também é responsável pela 
necessidade da realização de mencionada Reunião Extraordinária e pelos custos dela 
advindos. 

Aliás, quanto aos custos advindos da realização de mencionada Reunião 
Extraordinária, necessário observar-se que o CAU/SC vem gerenciando suas contas de 
forma eficaz e prudencial para manter o seu orçamento dentro do planejamento aprovado 
pelas suas Instâncias Colegiadas, com o acompanhamento da CCAA/SC. 

 Todavia, diante da elevada importância do assunto em tela, que trata da 
prestação de Informações Contábeis ao TCU de forma transparente, clara e dentro do 
prazo estabelecido pelo próprio Tribunal, justificam-se as despesas com a realização desta 
Reunião.  

De se ressaltar que a Presidência do CAU/SC havia incluído o assunto na pauta 
de Reunião Plenária Ordinária anterior à data fim para o envio do relatório de gestão ao 
TCU (a 55ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC, realizada no dia 13/05/2016), após a 
mesma ter sido aprovada pela CCAA – Comissão de Contas e Atos Administrativos do 
CAU/SC (Deliberação 04/2016 da CCAA/SC).  



 

 

De se acrescentar, ainda, que a tese defendida por V.S.ª de “que os prazos e o 
envio do relatório ao TCU, conforme determinam a Instrução Normativa TCU nº 
72/2013 e Decisão Normativa do TCU nº 146/2015, estabelecido em 31/05/2016, 
podem ser atendidos em virtude da aprovação das contas de 2015 pelo Presidente do 
CAU/SC ad referendum do plenário” não pode ser aplicada no presente caso. 

Ora, se as Informações Contábeis do CAU/SC relativas ao 4º trimestre de 2015 
foram questionadas por V.Sª., que solicitou que o Plenário do Conselho se manifeste a 
respeito de sua legalidade, por certo que haveria desprestígio aos princípios 
administrativos da legalidade e da razoabilidade e proporcionalidade se a Presidência do 
CAU/SC enviasse relatório destas Informações Contábeis ao TCU antes de o Plenário 
analisar os seus argumentos apresentados contrários à aprovação. 

Necessário acrescentar-se que a necessidade de V.S.ª apresentar, na ocasião da 
realização da 6ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/SC, voto fundamentado em 
relação à aprovação das Informações Contábeis do CAU/SC do 4º trimestre de 2016 
harmoniza-se totalmente à redação do artigo 50, parágrafo 2º, do Regimento Interno do 
CAU/SC. É a redação deste dispositivo: 

Art. 50, Regimento Interno, CAU/SC – Todo documento submetido à 
apreciação do Plenário pode ser objeto de pedidos de vista.  
§ 2º o Conselheiro que pediu vistas deve devolver o documento, 

preferencialmente na mesma reunião ou obrigatoriamente na reunião 

plenária subsequente, acompanhado de voto fundamentado. (Grifo nosso) 

Observa-se ser o dispositivo em comento claro quanto a dever o conselheiro do 
CAU/SC que solicita vistas de documento submetido à apreciação do Plenário devolvê-lo, 
acompanhado de voto fundamentado, preferencialmente na mesma reunião Plenária. 

De se acrescentar que a Presidência do CAU/SC detinha motivo razoável para 
exigir que V.S.ª analisasse os documentos e proferisse seu voto quanto às Informações 
Contábeis do CAU/SC do 4º trimestre de 2015 na própria 55 ª Reunião Plenária (em que 
V.S.ª solicitou vistas). 

Aliás, a Presidência do Conselho detinha fundamentos justos e razoáveis, 
inclusive, para indeferir o pleito de V.S.ª. Isto porque V.Sª. solicitou vistas não de 
documentos que estavam em poder do Conselho, mas principalmente de informações que 
foram prestadas diretamente a V.S.ª no dia 10/05/2016, em resposta a questionamentos 
formulados por V.S.ª no voto que proferiu em relação à aprovação, pela CCAA/SC, das 
Informações Contábeis do 4º trimestre de 2015.  

Ademais, os documentos administrativos propriamente ditos relacionados à 
aprovação das Informações Contábeis do 4º trimestre de 2015 já lhe haviam sido 
disponibilizados em momento anterior.  

Todavia, com fundamento no princípio da razoabilidade, a Presidência do 
Conselho prestigiou os princípios do acesso à informação e da transparência, 
materializados no interesse de V.S.ª de examinar novamente os autos de mencionado 
processo administrativo. 



 

 

Evidente assim, que a Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina prestigiou os interesses de V.S.ª, tendo lhe outorgado tratamento digno, 
respeitoso e totalmente fidedigno às normas legais e administrativas que lhe são 
aplicáveis.  

De se ressaltar que V.S.ª terá 10 (dez) dias entre a 55ª Reunião Ordinária do 
CAU/SC e a 6ª Reunião Extraordinária do CAU/SC para proceder à nova análise dos 
documentos e para proferir voto fundamentado quanto à aprovação das Informações 
Contábeis do CAU/SC do exercício de 2015, prazo razoável (conforme aplicação analógica 
dos artigos 44 e 56, § 1o, da Lei 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal)1.  

Necessário observar-se, ainda, não corresponder à realidade a afirmação de 
V.S.ª de que a Presidência do CAU/SC está lhe tratando de forma prejudicial e não isonômica, 
pois outro conselheiro que solicitou vista a documento submetido à apreciação do Plenário 
do CAU/SC teria sido tratado de forma mais “benéfica”, pois teria tido prazo superior ao que 
agora lhe está sendo concedido para analisar a documentação e proferir seu voto. 

De fato, durante a 48ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, realizada em 
22/10/2015, o conselheiro Sr. Giovani Bonetti solicitou vistas a documento a ser 
analisado naquela Reunião Plenária, tendo-o devolvido e apresentado seu voto por 
ocasião da 49ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SC, realizada em 13/11/2015.  

Todavia, diversamente do presente caso, não havia, naquela ocasião, prazo 
estipulado por normas legais ou administrativas que justificasse a realização de Reunião 
Extraordinária para análise do assunto em momento anterior à Reunião Ordinária mensal.  

Diante de todo o exposto, percebe-se que a convocação de Reunião Plenária 
Extraordinária do CAU/SC para análise e deliberação das Informações Contábeis relativas 
ao 4º (quarto) trimestre do exercício de 2015 (6ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/SC, a 
realizar-se em 23/05/2016) prestigia os princípios jusadministrativos (art. 37, CF e Lei 
9.784/1999) a que o Conselho, enquanto Entidade Pública, deve respeito, em especial os 
princípios da supremacia do interesse público, legalidade, impessoalidade, moralidade, 
eficiência e razoabilidade. 

Dessa forma, e mediante todo o arrazoado já exposto e solidamente 
fundamentado, INDEFIRO a solicitação formulada por V.Sª. mediante requerimento 
enviado à Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina no dia 
16/05/2016 de “suspensão da convocação para a 6ª Reunião Plenária do CAU/SC agendada 
para 23 de maio de 2016, estabelecendo como prazo para a apresentação do relatório e voto 
do pedido de vistas a próxima reunião plenária ordinária do CAU/SC”. 

 Como consequência, também resta INDEFERIDO o pleito de “envio ao CAU/BR e 
TCU as contas de 2015, considerando a aprovação ad referendum pelo Presidente do CAU/SC, 
observada a manifestação da Procuradoria Jurídica do CAU/SC a este respeito”.  

                                                           
1Art. 44, Lei 9.784 - Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo 
de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. 
Art. 56, Lei 9.784 - Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. 
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 
 



 

 

 INDEFIRO ainda, o pedido de concessão de “tratamento isonômico entre todos os 
Conselheiros quando da produção de relatórios e votos fundamentados”, o qual não tem 
nenhum fundamento fático ou jurídico, conforme já demonstrado, pois esse tratamento 
vem sendo assegurado a todos os conselheiros. 

No que concerne às observações e solicitações feitas por V.Sª em referido 
requerimento quanto a outros assuntos, embora do ponto de vista formal e administrativo 
recomendável que houvessem sido formulados no seio de documento autônomo (e não no 
requerimento de suspensão da convocação para a 6ª Reunião Plenária do CAU/SC), passa-se 
a fazer considerações pontuais em relação a cada um destes pleitos. 

 

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto à “Publicação da 
Dispensa de Licitação posterior ao Extrato do Contrato no Diário Oficial da União – DOU”:  

Subentende-se que V.S.ª faz referência à dispensa de licitação nº 67/2015 e ao 
contrato administrativo nº 2015/0079, ambos relativos à locação de imóvel pelo CAU/SC.  

Observa-se que já lhe concedida vistas a este processo administrativo através 
de e-mail que lhe foi encaminhado em 10/11/2015. Ademais, este processo já foi 
submetido à apreciação de V.S.ª, enquanto conselheiro integrante da CCAA/SC, em 
inúmeras ocasiões anteriores, tais como a reunião da CCAA/SC de 17/07/2015, em que 
aprovada à reprogramação orçamentária de 2015 (Deliberação nº 12/2015 da CCAA/SC) 
e a reunião da CCAA/SC de 20/08/2015, em que analisado e aprovado o relatório 
administrativo de julho de 2015 (Deliberação nº 13/2015 da CCAA/SC). 

De qualquer forma, solicitar-se-á ao Setor de Compras, Contratos e Licitações do 
CAU/SC que preste esclarecimentos sobre este assunto. Se, posteriormente, verificar-se 
existirem indícios de ilegalidades, requerer-se-á à Procuradoria Geral do CAU/SC a emissão 
de Parecer Jurídico.  

 

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto ao questionamento 
“Como pode a nota de empenho ser emitida pelo CAU/SC antes da Comunicação Interna – CI 
que solicita o início do tramite? Nota de Empenho em 01 de julho de 2015 e CI em 14 de julho 
de 2015”:  

Subentende-se que V.S.ª faz referência à nota de empenho nº 394 e à 
Comunicação Interna emitida pelo Gerência Geral do CAU/SC à Gerência Administrativo em 
14/07/2015, relativos ao contrato administrativo nº 2015/0079, que trata da locação de 
imóvel pelo CAU/SC.  

A Analista de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC, Sra. Maria Santiago, 
esclareceu, na Comunicação Interna enviada à Procuradoria Geral do CAU/SC e 
encaminhada à V.Sª. no dia 10/05/2016 pela Secretaria do CAU/SC, ter havido mero erro 
formal de digitação quanto à data de emissão de mencionada nota de empenho. 

Destaca-se o seguinte trecho desta Comunicação Interna: 



 

 

 

Conforme relatado pela Analista de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC, 
não houve o dispêndio de qualquer valor relativo à locação de bem pelo CAU/SC antes da 
assinatura do contrato administrativo nº 2015/0079 em 29/07/2015.  

Aliás, a Sra. Maria Carolina Santiago ressalta que o próprio empenho de valores 
(ou seja, a “reserva” de valores) relacionados a esta contratação não foi realizado antes da 
pactuação do contrato administrativo, tendo havido mero erro de digitação quanto a um 
dos empenhos (aquele de nº 394). 

Dessa feita, não havendo indícios de qualquer ilegalidade, não há necessidade de 
emissão de Parecer Jurídico pela Procuradoria Geral do CAU/SC.  

 

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto ao questionamento 
“Saliento, como pode o Ato Administrativo de Dispensa de Licitação nº 67/2015 ser assinado 
pelo Arq. Giovani Bonetti, Presidente em Exercício do CAU/SC no dia 25 de julho de 2015, 
sendo que a procuradoria jurídica concluiu seu parecer em 28 de julho de2015?”: 

Presume-se que V.S.ª faz referência ao Parecer Jurídico nº 47/2015, relativo à 
possibilidade de o CAU/SC locar bem imóvel.  

Quanto ao ponto, a Analista de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC, Sra. 
Maria Santiago, observou o seguinte na Comunicação Interna que foi encaminhada à V.Sª 
no dia 10/05/2016 pela Secretaria do CAU/SC: 

 
 

Percebe-se ter ocorrido mero erro formal que, segundo a Analista de Compras, 
Contratos e Licitações do CAU/SC, não ofendeu as normas legais e administrativas sobre o 
assunto nem causou prejuízo de qualquer natureza ao CAU/SC. De se ressaltar que o erro 
formal foi corrigido mediante nova publicação no Diário Oficial da União. 

Assim, não havendo indícios de ilegalidade, não há necessidade de emissão de 
Parecer Jurídico pela Procuradoria Geral do CAU/SC.  

 



 

 

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto ao questionamento 
“Quanto ético, legal e imparcial é o Corretor de Imóveis Marcelo Bonnassis que desempenha 
a função Gerente Comercial da imobiliária que fez a proposta de locação do imóvel emitir 
um laudo de avaliação do valor de locação?”: 

A Presidência do CAU/SC solicitará ao Setor de Compras, Contratos e Licitações 
do CAU/SC que preste esclarecimentos sobre este assunto. Se, posteriormente, verificar-se 
dúvidas jurídicas ou indícios de ilegalidades, requerer-se-á à Procuradoria Geral do CAU/SC 
a emissão de Parecer Jurídico.  

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto à aprovação da locação 
de imóvel pelo Conselho Diretor do CAU/SC sem a inclusão da despesa respectiva no 
orçamento anual aprovado pelo Plenário, nos planos de ação e no planejamento 
estratégico do CAU/SC”: 

O entendimento da Procuradora Geral do CAU/SC, Sra. Isabel Leonetti, quanto 
a questão já foi exposto no Parecer Jurídico nº 13/20162, o qual foi encaminhado à V.Sª no 
dia 10/05/2016 pela Secretaria do CAU/SC. 

Destaca-se o seguinte trecho deste Parecer Jurídico: 

 

 

                                                           
2O Parecer Jurídico nº 13/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC traz orientação jurídica a respeito das 
considerações expostas pelo conselheiro Sr. Sérgio Oliva no voto que proferiu na CCAA/SC quanto à 
apreciação das informações contábeis do CAU/SC em relação ao 4º trimestre de 2015 e do exercício de 
2015. 



 

 

 

Assim, já tendo a Procuradoria Geral do CAU/SC exposto seu entendimento 
quanto à legalidade dos procedimentos adotados, e não tendo sido formulados 
questionamentos novos, não há necessidade de manifestação jurídica sobre os mesmos 
aspectos.  

 

- Pedido de manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC quanto ao envio ao CAU/BR e 
ao Tribunal de Contas da União dos relatórios relativos às contas do exercício financeiro 
de 2015 com a aprovação do Presidente do CAU/SC “ad referendum” do Plenário: 

Observa-se, inicialmente, que as considerações de V.S.ª quanto ao ponto são 
bastante contraditórias, pois em um determinado trecho do requerimento de suspensão 
da convocação para a 6ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC V.S.ª parece 
defender a legalidade da aprovação das contas do exercício de 2015 pelo Presidente do 
Conselho “ad referendum” do Plenário[1] e, em outro, parece sustentar sua ilegalidade[2]. 

De qualquer forma, presta-se esclarecimentos a respeito da legalidade do ato. 

Importante ressaltar que o prazo final para envio da aprovação das 
Informações Contábeis e exercício de 2015 foi alterado pelo CAU/BR para 02/05/2016, 
por diversos motivos, mas, principalmente pelo fato dos CAUs, durante o mês de abril, 
ainda estarem sendo auditados. 

As Informações Contábeis do 4º trimestre e o exercício de 2015 foram 
aprovadas pelo Presidente do Conselho “ad referendum” do Plenário em 29/04/2016, 
após a CCAA/SC tê-las aprovada em 27/04/2016, cumprindo o novo prazo exigido pelo 
CAU/BR. 

Tal conduta encontra fundamento na redação do artigo 66, XVII, do Regimento 
Interno do CAU/SC que prevê a competência do Presidente do Conselho para “resolver 
casos de urgência ad referendum do Plenário e do Conselho Diretor”. 

A urgência que justificou a adoção de tal medida por parte do Presidente do 
CAU/SC para que houvesse tempo para a Comissão de Planejamento e Finanças do 
CAU/BR analisar as Informações do exercício de 2015, nos dias 05 e 06 de maio, condição 

                                                           
[1]Destaca-se o seguinte trecho: “Considerando que os prazos e o envio do relatório ao TCU, conforme 
determinam a Instrução Normativa TCU nº 72/2013 e Decisão Normativa do TCU nº 146/2015, estabelecido 
em 31/05/2016, podem ser atendidos em virtude da aprovação das contas de 2015 pelo Presidente do 
CAU/SC ad referendum do plenário”. 
[2]Destaca-se o seguinte trecho: “Considerando ainda o documento anexado a Convocação nominado de 
Deliberação Plenária nº 84, de aprovação das contas de 2015 ad referendum, ao meu ver ser considerado 
ilegal, porque não condiz com a realidade, pois contas ainda não foram aprovadas por aquele pleno, e aquele 
não é um ato de competência do Presidente do CAU/SC”. 



 

 

imposta pela Chefia de Auditoria, sendo aprovadas por aquela Comissão. 

Nesse sentido, a intenção da apreciação e votação na reunião Plenária do dia 
13/05/2016, tinha como objetivo apreciar as Informações Contábeis do 4º trimestre e o 
exercício de 2015, para cumprir regularmente o prazo de envio ao TCU, como dito, até 
31/05/2016. 

Ademais, não haverá necessidade do envio ao TCU sem o referendo do Plenário 
do Conselho, pois elas serão apreciadas pelo Plenário do CAU/SC no dia 23/05/2016 (6a 
Reunião Plenária Extraordinária), antes, portanto, do prazo limite para o envio do 
relatório a elas relativo ao TCU (Decisão Normativa nº 146/2015 do TCU). 

De se acrescentar que, conforme já mencionado, o envio sem apreciação do 
Plenário do CAU/SC, se desprestigiaria princípios jurídico-administrativos. 

Diante de todo o exposto, não se vislumbra a necessidade de elaboração de 
Parecer Jurídico sobre o assunto. 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, do ato administrativo por meio do qual o 
Presidente do CAU/SC aprovou as Contas de 2015 “ad referendum” do Plenário do CAU/SC:  

O ato por meio do qual o Presidente do CAU/SC aprovou as Contas de 2015 “ad 
referendum” do Plenário do Conselho (Deliberação Plenária nº 084/2016) já lhe foi 
apresentado por ocasião da convocação para a próxima reunião extraordinária, dia 
23/05/2016. Ademais, ele está disponível a todos no site do CAU/SC. 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, de todos os processos de aquisição do 
mobiliário e equipamentos para a sede provisória do CAU/SC: 

V.S.ª, assim como os membros da CCAA/SC, tiveram acesso a todos esses 
documentos no dia 18/06/2016, durante Reunião Extraordinária desta Comissão para 
tratar sobre o tema.  

Todavia, diante de vosso requerimento, os documentos lhe serão enviados. No 
entanto, por serem estes documentos de volume considerável, tal pedido será atendido 
assim que possível, em conformidade com o estabelecido no artigo 11, §§ 1o e 2º, da Lei 
12.527/2011. 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, das deliberações das Comissões Ordinárias e 
Temporárias do CAU/SC em 2015 e em 2016;  

Por terem os documentos volume considerável, este pedido será atendido 
assim que possível, em conformidade com o que estabelecido no artigo 11, §§ 1o e 2º, da 
Lei 12.527/2011. 



 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, da ata da reunião Extraordinária da 

CCAA/SC de 18/06/2015: 

Já requerida em e-mail próprio e já fornecida. 

 

 - Pedido de disponibilização, em meio digital, do relatório apresentado pela Gerência 
Administrativa sobre a reforma da sede do CAU/SC: 

Já requerido em e-mail próprio e já fornecido. 

 

- Pedido de cópia de todas as deliberações da Comissão Temporária de Patrimônio do 
CAU/SC sobre a reforma da sede provisória do Conselho: 

Já requerido em e-mail próprio e já fornecido. 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, das comunicações internas dispensadas pela 
Procuradoria Geral do CAU/SC à Gerencia Financeira e ao Setor de Compras, Contratos e 
Licitações a respeito do voto do conselheiro Sr. Sergio Oliva à Deliberação 04/2016 da 
CCAA/SC, com as devidas respostas: 

Referidas Comunicações Internas já foram enviadas à V.S.a pela Secretaria do 
CAU/SC no dia 10/05/2016. 

 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, “da ordem de compra ou execução do serviço, 
ou de conclusão do processo de dispensa de licitação para a locação da sala da GERTEC, 
exarado pelo Setor de Compras do CAU/SC”: 

e 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, “de Deliberação do Conselho Diretor e/ou 
Plenário, ou ata das reuniões dos respectivos, que aprovou a assinatura do contrato de 
locação da sala da GERTEC, ad referendum pelo Presidente”: 

e 

- Pedido de disponibilização, em meio digital, “da justificativa jurídica de enquadramento 
no Art. 66, inciso XVII, do Regimento Interno do CAU/SC, da assinatura com a urgência 
declarada para que o Presidente em exercício realizasse a assinatura do contrato de locação 
sem respeitar os ritos previstos na Portaria Normativa No 08/2014 do CAU/SC”: 

Não se compreendeu o pleito formulado por V.S.ª, uma vez que o contrato 
administrativo nº 03/2015, assinado pelo então Presidente em Exercício do CAU/SC, Sr. 
Giovani Bonetti, não foi assinado “ad referendum” (art. 66, XVII, Regimento Interno, 
CAU/SC). 



 

 

Ademais, como já exaustivamente demonstrado nos Pareceres Jurídicos nº 
47/2015 e 13/2016 da Procuradoria Geral do CAU/SC e na Comunicação Interna enviada 
pelo Setor de Compras, Contratos e Licitações do CAU/SC à Procuradoria Geral do CAU/SC 
em 10/05/2016 (documentos que foram todos disponibilizados à V.S.ª), o processo de 
locação de imóvel pelo CAU/SC observou todos os ritos e procedimentos previstos na 
legislação e nas normas administrativas do CAU/SC (dentre elas a Portaria Ordinária nº 
08/2014).   

No tocante emissão da ordem de compra para o referido contrato, tal assunto 
já foi devidamente comentado no item “5” da Comunicação Interna citada anteriormente. 

 

- Requerimento ao Plenário do CAU/SC para que “de acordo com o art. 24, inciso XXXIV, 
instaure sindicância ou processos administrativos, tantos quanto forem necessários, para 
apuração de responsabilidade dos possíveis descumprimentos das Portarias Normativas do 
CAU/SC, Deliberações da CCAA, Regimento Interno do CAU/SC”: 

Solicito à V.S.ª que elabore requerimento escrito de instauração de sindicância 
ou processo administrativo, dirigido ao Plenário do CAU/SC, o qual deverá conter, no 
mínimo, as informações exigidas pelo artigo 6º da Lei 9.784/1999, dentre elas a 
“formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos”.  

Assim, V.Sª. deverá indicar, neste requerimento, exatamente quais os 
dispositivos do Regimento Interno do CAU/SC, de Portarias Normativas do Conselho e de 
Deliberações da CCAA que possivelmente teriam sido descumpridos, e por quais razões de 
fato e de direito. 

Como na 6ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/SC, a realizar-se no dia 
23/05/2016, os conselheiros analisarão e deliberarão sobre as Informações Contábeis 
relativas ao 4º trimestre e exercício de 2015, possível também que V.Sª (bem como 
qualquer conselheiro do CAU/SC) formule, nesta ocasião, este requerimento de 
instauração de sindicância ou de processo administrativo de maneira oral – desde que 
indique expressamente os dispositivos que teriam sido violados e todos os fundamentos 
deste descumprimento (art. 6º, IV, Lei 9.784/1999), para apreciação e eventual 
encaminhamento na ocasião. 

Por fim, pelos motivos expostos, a Presidência do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina agradece a compreensão de V.S.ª quanto a manutenção da 6ª 
Reunião Plenária do CAU/SC, a realizar-se no dia 23/05/2016, e coloca-se à disposição 
para ulteriores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

 
________________________________ 
Luiz Alberto de Souza 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente CAU/SC 



 

 

Parecer n° 049/2015 

 

Assunto: Orientação quanto à compatibilidade da locação de bem imóvel para o 

funcionamento da Gerência Técnica –GERTEC pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC com suas normas administrativas.  

 

Órgão Requisitante: Plenário do CAU/SC, reunido em sua 46ª Reunião Ordinária, 

realizada no dia 21 de agosto de 2015. 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formalizada por conselheiros do CAU/SC durante a 46ª 

Plenária Ordinária deste Conselho quanto à regularidade da locação da “loja 01” do 

Edifício Royal Business Center para o funcionamento da Gerência Técnica –GERTEC, 

uma vez que esta locação não foi objeto de prévia análise e deliberação pelo Plenário 

deste Conselho. 

A locação em comento foi realizada por meio do Processo Administrativo 

2015/0079, tendo sido formalizada com a assinatura do Contrato Administrativo nº 

03/2015 no dia 29 de julho de 2015.  

É o relatório. 

 

ANÁLISE 

Como ente da Administração pública, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina – CAU/SC tem a obrigação legal de realizar processos licitatórios para a 

contratação de serviços (art. 37, XXI, Constituição Federal – CF). Os procedimentos 

licitatórios são regulamentados pela Lei 8.666/1993, a qual deve, portanto, ser 

observada pelo CAU/SC. Como no presente caso o serviço contratado consiste em uma 

locação, necessário respeitar-se também a Lei 8.245/1991 (“Lei do Inquilinato”). 



 

A locação da “loja 01” do Edifício Royal Business Center, formalizada por meio do 

Processo Administrativo 2015/0079, foi realizada em consonância com estes 

dispositivos legais.  

Neste sentido o Parecer da Analista de Compras, Licitações e Contratos do CAU/SC 

Maria Carolina Santiago (fls. 70 e seguintes, Processo Administrativo 2015/0079), 

responsável pela realização de primeiro exame de legalidade do contrato (art. 38, VI, Lei 

8666/93 e 18, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC). A mesma conclusão foi alcançada 

pelo Parecer Jurídico 46/2015, exarado por esta Procuradoria Jurídica, que também 

analisou a legalidade do processo (art. 38, parágrafo único, Lei 8666/93 e 19, Portaria 

Normativa 08/2014, CAU/SC).  

Todavia, a compatibilidade do processo administrativo que deu ensejo à locação do 

imóvel em comento com as regras legais não afasta a necessidade de ser ele compatível 

também como as normas administrativas sobre o assunto, estabelecidas pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR ou pelo próprio CAU/SC.  

É justamente a dúvida quanto à existência desta compatibilidade do processo 

administrativo com as normas internas, especialmente aquelas que estabelecem a 

competência do Plenário do CAU/SC, que justificou a solicitação da emissão do presente 

Parecer. 

 Não há, atualmente, regulamentação, por parte do CAU/BR, dos procedimentos a 

serem observados pelos CAUs/UF em relação a licitações e a contratos administrativos. 

Dessa forma, de se observar somente as normas editadas pelo próprio CAU/SC, dentre 

as quais se destacam o Regimento Interno do Conselho e a Portaria Normativa 08/2014. 

O Regimento Interno do CAU/SC não atribui a qualquer de suas instâncias 

decisórias (Plenário, Conselho Diretor, Presidência e Comissões) a decisão quanto à 

aquisição de bens ou a contratação de serviços (dentre os quais a locação de bem 

imóvel).  

Ou seja, ainda que indiretamente, o Regimento atribui aos “Setores 

Administrativos” do Conselho a competência para instaurar processos licitatórios de 

compra e de contratação de serviços, destacando-se a atuação do Setor de Compras, 

Contratos e Licitações. Este tratamento se harmoniza à natureza administrativa das 

demandas que dão ensejo a compras e a contratações e às previsões da Lei 8.666/1993.  



 

No entanto, de maneira a garantir a lisura das licitações e processos 

administrativos, o Regimento Interno do CAU/SC prevê competir ao Diretor 

Administrativo do Conselho a supervisão das licitações, compras e contratos. 

Art. 78, Regimento Interno, CAU/SC - Compete especificamente ao Diretor 
Administrativo:  
V - supervisionar as licitações, compras e contratos;  

Em consonância com esta previsão regimental as disposições da Portaria 

Normativa 08/2014 do CAU/SC. Esta Portaria, ademais de reiterar que a supervisão das 

licitações e contratos administrativos compete ao Diretor Administrativo do Conselho 

(art. 7º), exige que o Conselho Diretor do CAU/SC autorize a realização de compras e/ou 

contratações cujo valor ultrapasse R$8.000,00 (art. 9º). 

Art. 9º, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC - A solicitação de 
compras/contratações, de acordo com as necessidades de aquisição de 
bens e serviços, será autorizada dentro dos limites e pelos responsáveis 
definidos nas alçadas da tabela abaixo: 
N. Nível Limites  
1 Gerentes De R$ 0,00 a R$ 200,00 
2 Gerente Geral De R$ 200,01 a R$ 4.000,00 
3 Presidente De R$ 4.000,01 até R$ 8.000,00 
4 Conselho Diretor Acima de R$ 8.000,00 
Parágrafo Único. Caberá ao Diretor Administrativo do CAU/SC a iniciativa 
de levar à apreciação do Conselho Diretor o pedido de autorização 
relativo aos valores de sua alçada. 
 

Conclui-se, portanto, que tendo sido autorizada a realização de uma compra ou 

contratação pela autoridade responsável (art. 9, Portaria Normativa 08/2014, CAU/SC) 

e realizado procedimento licitatório pelo Setor de Compras e Licitações do CAU/SC de 

acordo com as exigências legais sem que o Diretor Administrativo identifique qualquer 

vício (arts. 78, V, Regimento Interno, CAU/SC e 7º, Portaria Normativa 08/2014, 

CAU/SC), ter-se, regra geral, uma contratação idônea, podendo ser assinado pelo 

Presidente do Conselho o contrato administrativo respectivo (art. 66. XX, Regimento 

Interno, CAU/SC). 

Retomando-se ao caso presente, observa-se que os procedimentos adotados no 

curso do Processo Administrativo 2015/0079 observaram estas exigências legais e 

administrativas.  



 

Isto porque a locação da “loja 01” do Edifício Royal Business Center foi autorizada 

pelo Conselho Diretor na reunião do dia 24 de abril de 2015, sendo reiterada na reunião 

ordinária do dia 19 de junho de 2015.  

Em seguida, foi instruído o processo administrativo 2015/0079, sendo observadas 

as exigências impostas pela legislação (em especial a Lei 8.666/1993). Ao final, foi 

assinado o Contrato Administrativo nº 03/2015 pelo Presidente do Conselho. 

De se acrescentar, ainda, que o valor a ser despendido com a locação do imóvel 

neste ano foi incluído na “reprogramação orçamentária” do exercício de 2015, aprovada 

tanto pela CCAA como pelo Plenário (Deliberação Plenária nº 53/2015), ainda que isto 

não seja objeto de questionamento. 

Dessa feita, não se vislumbra qualquer vício na locação da “loja 01” do Edifício 

Royal Business Center por meio do Contrato Administrativo nº 03/2015. 

No entanto, ainda que o imóvel locado não integre propriamente o patrimônio do 

CAU/SC, recomenda-se que se pretender-se construir ou reformar o mesmo, seja o 

projeto respectivo submetido à análise do Plenário do Conselho (art. 24, XX, Regimento 

Interno, CAU/SC). 

 

CONCLUSÕES 

Conclui esta Assessoria Jurídica que os procedimentos relacionados à locação de 

imóvel para a instalação da GERTEC no curso do Processo Administrativo 2015/0079 

observaram as exigências legais e administrativas.  

SMJ, é o parecer. 

 

Florianópolis/SC, 1º de setembro de 2015. 

 
______________________________________________________________________ 

Isabel Leal Marcon Leonetti 

Procuradora Geral do CAU/SC 

OAB/SC n. 28.522 



Anexo do tópico 11.1 - Voto fundamentado
Deliberação Plenária 88/2016 - Voto
fundamentado Deliberação Plenária

88/2016
 



Ao Plenário 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 

 

DA ANALISE E FUNDAMENTAÇÃO 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismos de Santa Catarina é uma autarquia federal de administração indireta 
o que nos obriga ao que determina o Art. 37 da Constituição Federal. 

O Art. 37 da CF define os princípios pelos quais a administração pública deve ser norteada, que seguem: 

“[...] 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...]” 

A doutrina e jurisprudência aceitam, também, os nomeados “princípios reconhecidos”, quais sejam: da 
supremacia do interesse público; da autotutela; da indisponibilidade; da continuidade dos serviços públicos; 
da segurança jurídica; e da precaução. Carvalho Filho (2012:39-42) acrescenta a este rol, conforme quadro 
abaixo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

 

Dentro os quais destaco os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e da razoabilidade. 

A administração pública tem como objetivo trabalhar a favor do interesse público, e dos direitos e interesses 
dos cidadãos que administra, ou seja, in casu dos arquitetos e urbanistas de Santa Catarina. 



O gestor público tem uma grande responsabilidade para com a sociedade, devendo fazer a gestão e 
administração de matérias públicas, de forma transparente e ética, em concordância com as normas legais 
estipuladas. 

Corroborando com o exposto destaco a importância do Conselheiro do CAU/SC que tem suas competências 
discriminadas no Art. 21 do Regimento Interno do CAU/SC onde destaco principalmente os incisos I, II e III que 
seguem: 

“[...] 

Art. 21 Compete ao Conselheiro: 

I cumprir e zelar pelo cumprimento da legislação federal, das resoluções, das deliberações 
plenárias e dos atos administrativos baixados pelo CAU/BR e pelo CAU/SC, além deste 
Regimento; 

II Cumpri e zelar pelo cumprimento ao Código de Ética e Disciplina; 

III acompanhar a execução do orçamento do CAU/SC. 

[...]” 

Isso posto, conclamo os colegas Conselheiros do CAU/SC a refletir se estamos mesmo cumprindo com as 
obrigações legais e regimentais no tocante ao zelo pelo cumprimento do acima citado. 

Repudio a forma autoritária, como foram respondidos os questionamentos apontados no requerimento de 
suspensão da convocação da 6ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC protocolada junto a secretaria do 
Conselho, na data de 17 de maio de 2016 (em anexo). Foram apenas respondidas parcialmente e não 
consideradas pelo Presidente, sem a disponibilização e no tempo hábil devido de todos os documentos 
solicitados, o que prejudicou de forma substancial a análise e formulação desse parecer. 

Ao convocar uma Plenária Extraordinária, sem a disponibilização dos documentos já requeridos, e com prazo 
apertadíssimo para estudar todos os documentos necessários, novamente mais um princípio constitucional foi 
ferido, qual seja, da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Destaco ainda que conforme determina o Regimento Interno do CAU/SC em seu artigo 30 combinado com os 
artigos 39 e 43 a aprovação de contas de 2015 não foi considerada na 55ª Reunião Plenária Ordinária matéria 
com caráter de urgência e portando deveria ter sido objeto de análise e parecer de um Conselheiro que 
compõem o Pleno, como assim determina o regimento Interno determina: 

“[...] 

Art. 30 A convocação da reunião plenária ordinária deve ser encaminhada ao Conselheiro, por 
meio eletrônico, com antecedência mínima de dez dias da data de sua realização, contendo a 
pauta, local e horário da reunião. 

§ 1º A pauta dos trabalhos da reunião plenária é preparada pela Presidência, obedecendo ao 
número de protocolo do processo ou tempo de entrada da matéria, respeitada a urgência. 

§ 2º Juntamente com a pauta deverão ser disponibilizados os assuntos que serão objeto de 
deliberação na reunião plenária objeto da convocação. 

... 

Art. 39 A ordem dos trabalhos obedece à seguinte sequência: 

I – verificação do quórum; 

II – discussão e aprovação da ata da reunião plenária anterior; 

III – apresentação de extrato dos destaques de correspondências recebidas e expedidas; 

IV – comunicados da Presidência, de Conselho Diretor e do Conselheiro Federal; 

V – relato dos Coordenadores das Comissões: 



a) Ordinárias 
b) Temporárias. 

VI – ordem do dia; e  

VII – comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral. 

... 

Art. 43 A ordem do dia é constituída pelas matérias constantes da pauta e pelas matérias extra 
à pauta, podendo ser constituída de: 

I – assunto aprovado ad referendum pelo Presidente; 

II – matéria em regime de urgência; 

III – pedido de vista; 

IV – deliberação de comissão ordinária e temporária. 

Parágrafo único. As matérias extras à pauta, encaminhadas pelo Conselheiro para 
conhecimento ou para apreciação do Plenário, devem ser previamente analisadas pela 
Presidência, que, ouvido o Conselho Diretor, decidirá sobre sua pertinência e, se for o caso, 
determinará sua numeração, reprodução e distribuição. 

[...]” 

Além disso, deveria ter disponibilizado suas considerações e justificativas para a aprovação das contas do 4º 
trimestre de 2015, ou seja das contas de 2015, como solicitado ao Presidente do CAU/SC quando do 
requerimento de suspensão da convocação da 6ª Reunião Plenária Extraordinária, o que não ocorreu. 

Na Convocação para a 55º Reunião Plenária a ordem do dia é estabelecida da seguinte maneira: 

 

Portanto, como se depreende a matéria apesar de constar como aprovada ad referendum pelo Presidente, 
não foi pautada na sequência correta e tampouco com a urgência então preterida. 

Friso: as matérias que foram apreciadas por aquela Reunião Plenária não possuíam caráter de urgência, 
portanto deveriam terem sido distribuídas para análise e necessário Parecer de um dos Conselheiros que 
compõe o Plenário, aliás prática essa nunca adotada pelo CAU/SC com exceção dos relatos de processos 
éticos-disciplinares, como veremos: 

“ [...] 

Art. 21 Compete ao Conselheiro: 

... 

XI analisar e relatar documento que lhe tenha sido distribuído, apresentando relatório e voto 
fundamentado de forma clara, concisa, objetiva e legalmente fundamenta. 



... 

Art. 36 Toda a matéria levada à apreciação do Plenário, após protocolada, deve ser analisada 
e relatada previamente por Conselheiro designado, à exceção daquelas que, pelo seu caráter 
de urgência, pode ser encaminhada pelo Presidente diretamente ao Plenário. 

... 

Art. 44 A apreciação de matéria constante da ordem do dia obedece ás seguintes regras: 

I. o Conselheiros relator ou o Presidente, conforme o caso, relata ao Plenário a matéria a ser 
apreciada; 

... 

V. o Relator tem direito de fazer uso da palavra sempre que houver interpelação ou 
contestação, antes de encerrada a discussão;  

... 

Art. 45 Os processos não relatados pelo Conselheiros Estaduais designados, dentro do prazo 
previsto, deverão ser devolvidos à Presidência com justificativa formal pela não apreciação da 
matéria até o início da Plenária, para qual forma pautados. 

... 

Art. 143. Matéria a ser submetida a deliberação do plenário, deverá ser encaminhada para a 
apreciação e parecer da comissão afim. 

[...]” (grifo nosso) 

Por todo exposto, saliento que o Regimento Interno do CAU/SC, estabelece que se não declarada matéria de 
urgência, deveria ser encaminhada para a comissão específica, como de fato foi analisado pela CCAA, e 
posteriormente designado um relator de plenário para que procedesse sua análise, relato e voto 
fundamentado para que pudesse ter sido incluído na ordem do dia para apreciação e deliberação do plenário. 
Este é o correto. É tão simples fazer o certo! Basta cumprir o que já está estabelecido. 

Como não houve designação de Conselheiro Relator, nem na Comissão de Contas e Atos Administrativos- CCAA 
nem no Plenário, entendendo a necessidade de cumprimento deste dispositivo legal e apresento este relato, 
devendo os Conselheiros que divergirem apresentar fundamentação e voto para que fique consignado a 
divergência, conforme prevê o regimento interno em seu art. 48. 

Com relação a convocação a 6ª Reunião Plenária Extraordinária do CAU/SC convocada para a data de hoje 
tenho a observar que apesar dos motivos apresentados pelo Presidente no (ofício nº 280/2016/PRES/CAUSC) 
para manutenção da convocação, não haveria prejuízo qualquer ao CAU/SC de enviar as contas e relatório da 
gestão 2015 como sua aprovação ad referendum ao TCU, vez que outros CAU/UF já assim fizeram e 
desconheço qualquer penalização por aquele Tribunal. Ex. CAU/PE (Deliberação Ordinária nº 83 de 09 de 
março de 2015) e CAU/MS (Decisão ad referendum do Plenário nº 21/2015-2017 – CAU/MS, de 25 de maio de 
2015) ambos para prestação de contas e relatórios de gestão TCU exercício de 2014. 

Para reforçar essa minha derradeira manifestação saliento que a auditoria e sindicância que já foram 
requeridas, porém indeferidas pelo Presidente, que solicitou sua apresentação de acordo com o Art. 6º da Lei 
9784/99. Ora, como membro da Comissão de Contas e Atos Administrativos do CAU/SC - CCAA e pelos motivos 
já mencionados no voto que havia proferido e anexo a este reiterado Parecer estavam assegurados tanto pela 
Resolução nº 101 do CAU/BR que prevê o assessoramento por auditoria interna e/ou externa, quanto pelo o 
próprio Art. 6º da Lei 9784/99, o qual já se encontra cumprido para a abertura dos procedimentos requeridos.  

Sabem o que ocorreu? O pedido sequer fora considerado pela CCAA. 

O Art. 6º da Lei 9784/99 citada para o indeferimento é o que segue: 

“Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, 
deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: 



I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 

II - identificação do interessado ou de quem o represente; 

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações; 

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos; 

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante. 

Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais 
falhas.” 

 

Cito ainda a Resolução Nº 101 do CAU/BR em seu Art. 8º, parágrafos 6º, 7º e 8º, que destacam: 
 [...] 

Art. 8º Os CAU/UF disponibilizarão ao CAU/BR, por meio informatizado Sicont.net, as 
informações contábeis trimestrais até o último dia útil do segundo mês subsequente ao 
respectivo trimestre findo. 

... 

§ 6º o CAU/BR analisará as informações contábeis encaminhadas trimestralmente pelos 
CAU/UF, submetendo-as à deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi) do 
CAU/BR, que as encaminhara semestralmente à apreciação do Plenário. 

§ 7º Excetua-se do procedimento elencado no § 6º o quarto trimestre de cada ano, visto que as 
informações contábeis serão apreciadas de forma consolidada na prestação de contas anual. 

§ 8º A comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e suas correspondentes nos CAU/UF, 
sempre que considerarem necessário, poderão contar com assessoramento de auditoria 
interna ou externa. 

[...]” 

 

A Lei 9.784/99 em seu Art. 5º prevê: 

 “Art. 5o O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.” 

 

Na sequência, a mesma Lei em seus artigos 48 e 50 define as motivações para o processo administrativo: 

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos 
administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.  

... 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 

... 

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.” 

 

Portanto, reitero por meio deste, a solicitação de encaminhamento ao Plenário do CAU/SC, pelos fatos 
expostos no meu voto escrito como membro da Comissão de Contas e Atos Administrativo – CCAA do CAU/SC, 
para que este decida sobre a abertura de sindicância/procedimento administrativo para apuração de possíveis 
irregularidades nas contas de 2015, vez que naquele cumpre o disposto no art. 6º da Lei 9784/99, amplamente 
demonstrado neste Parecer. 

 TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Reitero também o encaminhamento para a apreciação do Plenário do CAU/SC do pedido de contratação de 
auditoria institucional e administrativa externa e isenta. Pois tomei conhecimento na data de 11/05/2016 de 
fatos que transgredem a ordem e ao meu ver inaceitáveis. 



Na reunião da CCAA, de 27 de abril de 2016, quando apontadas as questões referentes as transposições 
orçamentárias, objeto de questionamento no meu voto escrito, foram apresentadas pelo Gerente Geral e 
Assessor da CCAA Sr. Jaime Chaves e pelo Gerente Financeiro Interino Sr. Deireal Zandomeneco Junior, uma 
pasta, a qual continha em grande parte, senão todos, os documentos de transposições orçamentárias 
realizadas em 2015, friso, somente com a assinatura do Gerente Financeiro Filipe Rochemback. Questionados 
naquele momento sobre as assinaturas dos responsáveis pela autorização e/ou mensagem eletrônica que as 
fizesse, não obtive resposta. Tenho por certo que estas informações serão confirmadas pelos demais membros 
da CCAA e pelo Gerente Financeiro Interino, presentes na reunião. 

No dia 04/05/2016 solicitei por mensagem eletrônica ao Gerente Geral Jaime Chaves que encaminhasse cópia 
digitalizada das transposições apresentadas durante a reunião da CCAA, no dia 27 de abril de 2016, o qual 
prontamente respondeu, também por mensagem eletrônica, “OK”.  

Por não ter recebido tais informações reiterei a solicitação no dia 11/05/2016 na qual obtive a seguinte 
resposta: 

“Sergio, 

Desculpas sobre as transposições orçamentárias. Mas logo em seguida à reunião da CCAA o presidente o 
Dantas estiveram na sede e assinaram as transposições que faltavam.  

Quer que mande mesmo assim?” (cópia mensagem eletrônica de 11/05/2016) 

Informação crucial que tipifica a conduta de como o CAU/SC vem sendo tratado e administrado. Tais atitudes 
e documentos configuram e comprovam a transgressão as normas da boa administração pública, bem como 
normas internas do CAU/SC, em especial a Portaria Normativa Nº 09/2014, que dispõem sobre as Diretrizes 
de Planejamento, Execução e Acompanhamento do Orçamento Anual do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, bem como regulamenta os respectivos procedimentos administrativos 
e financeiros, estabelece em seu art. 9º que: 

“[...]Art. 9º O Setor de Planejamento e Orçamento do CAU/SC realizará transposições 
orçamentárias com autorização expressa do Gerente Geral do CAU/SC, nas contas de despesas 
dentro do mesmo Plano de Ação/Centro de Custo, com a condição de não ultrapassar o valor 
de quatro mil reais.  

 

Parágrafo Primeiro – Havendo a necessidade de transposições entre planos de ação distintos 
e/ou com valores superiores a quatro mil reais, deverá obrigatoriamente ser autorizado pelos 
responsáveis dos Planos de Ação envolvidos e Diretorias Administrativa e Financeira. O Setor 
de Planejamento e Orçamento enviará mensagem eletrônica, com justificativa e motivação, 
que deverá ser respondida em até dois dias úteis.[...]” (grifo nosso) 

Além disso, a atitude do Gerente Geral Sr. Jaime Chaves é incompatível com a função que ocupa no Conselho, 
pois conforme dispõem o Plano de Cargos Careiras e Salários do CAU/SC é a premissa cargo do Gerente Geral 
e de sua responsabilidade, o que segue: 

“Missão do Cargo: Gerenciar, planejar e organizar as atividades das demais gerências visando 
assegurar que todas as atividades sejam executadas dentro das normas e políticas 
estabelecidas pelo CAU/SC” 

“ Responsabilidades: 

Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil – CAU/SC, desenvolvidas pelas Gerências e Assessorias específicas, 
observadas as normas regimentais, orientações do Presidente do CAU/SC e as deliberações do 
Conselho; 

... 

Implementar as políticas, diretrizes e normas aprovadas pelo Conselho e os critérios, 
parâmetros e os procedimentos de atuação das áreas de coordenação;” (grifo nosso) 



Friso que sua conduta fere também o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, implementado pelo Decreto nº 1.171/94, no qual estão dispostas como regras deontológicas (seção 
I): 

“I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 
maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora 
dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, 
comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição 
dos serviços públicos.” (grifo nosso) 

Também previsto nos deveres do servidor público 

“XIV - São deveres fundamentais do servidor público: 

... 
i) resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e 
outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência 
de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 
... 
m) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao 
interesse público, exigindo as providências cabíveis; 
... 
u) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade 
estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não 
cometendo qualquer violação expressa à lei;” (grifo nosso) 

Neste caso em especial o servidor deveria ter admitido o erro, concordado com os apontamentos no voto da 
CCAA e encaminhado a situação para o Plenário do CAU/SC, vez que estavam envolvidos seus superiores 
diretos, quais sejam: Presidente, Vice-Presidente e Diretores, não encaminhado os documentos para as 
assinaturas o que configura a intensão de burlar a norma estabelecida. 

 LOCAÇÃO DA SALA GERTEC 

Com relação a réplica apresentada pela Procuradoria Geral do CAU/SC no parecer jurídico nº 13/2016, 
referentes ao meu voto na CCAA, tenho a observar: 

Primeiramente cabe-me destacar que não há em qualquer Deliberação do CAU/SC, em qualquer instância 
interna, e nenhuma determinação que aponte que com a aprovação da reprogramação orçamentária do 
exercício de 2015, realizado pela Deliberação Plenária nº 12/2015 em 17/07/2015, está autorizada a 
contratação da locação da sala. A aprovação da reprogramação pelo Plenário, com a inclusão na previsão 
orçamentária de valor para locação da sala da GERTEC, não pressupõe a autorização para sua contratação.  

Uma coisa é estar previsto no orçamento e outra é contratar! 

Destaco ainda que o processo administrativo de dispensa de licitação para a locação da sala (DL Nº 67/2015), 
iniciou-se antes da aprovação da reprogramação orçamentária, conforme demonstrado no voto apresentado 
a CCAA, portanto caracteriza uma geração de despesa ao CAU/SC sem que tenha receita alocada para cumprir 
com suas obrigações, fato esta que transgrede a lei e deve ser veementemente repudiada e impedida gerando 
inclusive nulidade do processo como um todo. 

Recebo com estranheza a informação fornecida pela analista de compras e contratos Maria Carolina Santiago 
e corroborada pela Procuradoria Geral do CAU/SC acerca da nota de empenho 394 ter sido gerada 
equivocadamente em 01/07/2015 sendo desnecessária por que a primeira fatura tinha como data 30/09/2015 
sendo efetuado o pagamento somente em 06/10/2015. 

Esclareço e destaco que conforme determina a Portaria Normativa nº 8/2015 em seu art. 11 estabelece que: 

“Art. 11º Após comprovada existência de recursos orçamentários para contratação, o Setor 
de Compras instruirá o processo de aquisição, composto pelos seguintes documentos:  

a) Solicitação de compra ou serviço (C.I.);  



b) Formulário de requisição de compra de bens ou de contratação de serviço (anexo I) 
devidamente preenchido pelo solicitante;  

c) Declaração da Gerência Financeira de Disponibilidade Orçamentária (DDO) e/ou Nota de 
Pré-empenho;  

d) Pesquisa de mercado (orçamentos) com, no mínimo, 3 (três) fornecedores de bens ou 
prestadores de serviço, exceto nos casos de restrição de mercado devidamente justificada;  

e) Minuta Contratual, quando a contratação for de valor equivalente aos limites da Tomada de 
Preços e Concorrência, ou independentemente do valor, em contratação que resulte em 
obrigações futuras;  

f) Certidões Negativas de Débito do Fornecedor relativas à regularidade fiscal federal (art. 193, 
Lei 5.172/66), à Seguridade Social (INSS - art. 195, §3°, CF 1988) e de regularidade com o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 9.012/95), necessariamente, e demais 
certidões negativas quando o objeto exigir.” (grifo nosso) 

Resta claro que tal documento não era apenas necessário, mas essencial para abertura e contratação do 
referido imóvel, contrariando ao informado pela analista e da procuradora. 

Além disso, destaco que não fora apontada qualquer irregularidade no momento do controle de legalidade 
pela assessoria jurídica, o que sustenta e confirma a tese apresentada. 

“Art. 18º O controle de legalidade dos procedimentos e atos administrativos pertinentes às 
aquisições e licitações do órgão é realizado, via de regra, pelo corpo técnico do setor de 
compras, contratos e licitações, tendo em vista o princípio da especialidade, o qual emitirá 
pareceres técnicos (cf. art. 38, inc. VI, da Lei n. 8666/93).  

Parágrafo Único. A responsabilidade funcional pelo controle suprarreferido recairá sobre o 
setor de compras, contratos e licitações, respondendo o autor do parecer técnico por eventuais 
ilegalidades ou irregularidades dos atos e procedimentos submetidos ao seu controle.  

Art. 19º Caberá à Assessoria Jurídica o exame de legalidade e aprovação das minutas de editais 
de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes (cf. parágrafo único, do 
art. 38, da Lei n. 8666/93).  

Parágrafo Único. A critério da Administração, segundo critérios de oportunidade e/ou 
conveniência, poderão ser solicitados pareceres da Assessoria Jurídica acerca dos atos e 
procedimentos realizados pelo setor de compras, contratos e licitações (cf. art. 38, inc. VI, da 
Lei n. 8666/93).” 

Aponto ainda para um fato mais grave. 

A Procuradora Juridica do CAU/SC em seu parecer Nº 13/2016 afirma que não se atentou a aprovação do 
Conselho Diretor por isso recomentou a ratificação do aditivo contratual, como segue: 

“[...] 

Ocorre que a Procuradoria não se atentou à circunstância de que, à época, o Conselho Diretor 
do CAU/SC não registrava suas deliberações em documento autônomo, mas somente no corpo 
da ata da reunião em que a deliberação havia sido adotada. 

Assim, a Procuradoria não havia identificado no processo administrativo nº 2015/0079 a 
autorização do Conselho Diretor, exigida pelo artigo 9º da Portaria Normativa nº 8/2014 do 
CAU/SC, para que o Conselho procedesse a locação desejada. 

[...]”(grifo nosso) 

Agora, se ela não se atentou a este fato, como escreve e afirma?  

Eis seu parecer jurídico nº 46/2015 Fls.01 e 05.  

“[...] 

Ressalta-se que a presente consulta vem acompanhada dos seguintes documentos: 

- Atas da Reunião ampliada do Conselho diretor do CAU/SC de 24 de Abril de 2015 e da 
Reunião Ordinária do Conselho Diretor CAU/SC de 19 de junho de 2015; 

[...]” (fls.01 do Parecer Juridico Nº 46/2015) (grifo nosso) 



 

“[...] 

Observa-se que o processo administrativo se encontra instruído com a reiteração em atas de 
reuniões do Conselho Diretor quanto a necessidade de locar-se um novo espaço físico e com 
pareceres do Gerente Geral e da Analista de Compras, Licitação e Contratos do CAU/SC. Sra. 
Maria Carolina Santiago quanto ao interesse em se locar a sala em comento. 

[...]”(fls.05 do Parecer Juridico Nº 46/2015) (grifo nosso) 

Ainda em seu parecer juridico Nº 13/2016 a Procuradora do CAU/SC afirma que como o setor de compras do 
CAU/SC identificou que o Conselho Diretor já havia aprovado a locação dispensou a ratificação, conforme 
segue: 

“[...] 

Todavia, as deliberações autorizativas do Conselho Diretor já constavam nos autos, no corpo 
das atas de reuniões do Conselho Diretor dos dias 24/04/2015 e 19/06/2015. 

Desta feita, o Setor Responsável do CAU/SC, verificando que a recomendação desta 
Procuradoria restava prejudicada, já que o procedimento administrativo de locação havia 
sido previamente autorizado pelo Conselho Diretor do CAU/SC, não a observou. 

[...]” 

Pois bem, por que não foi anexado ao processo de Dispensa de Licitação tal justificativa da dispensa da 
ratificação, caso realmente tenha identificado tal fato pelo Setor de Compras? Fato este estranho e atípico. 

Agora, quando o Setor de Compras encaminhou a Procuradoria para análise, anexou a minuta de contrato 
conforme determina o Art. 19 da Portaria nº 8/2015 que segue: 

“Art. 19º Caberá à Assessoria Jurídica o exame de legalidade e aprovação das minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes (cf. parágrafo 
único, do art. 38, da Lei n. 8666/93). “ 

Colho o ensejo e questiono, o Setor de Compras sobre sua autoridade em desrespeitar uma determinação da 
Procuradoria Jurídica, sem sua anuência e sem os documentos e comprovação desse ato? Pois em seu parecer 
referente a locação da sede a Procuradora solicitou: 

 “[...] 

 Todavia, reputa-se necessário que o aditivo contratual pactuado, o qual será assinado pelo 
Presidente deste Conselho, seja referendado posteriormente pelo Conselho Diretor (art.66, XVII, 
Regimento Interno CAU-SC e Portaria Normativa Nº08/2014 do CAU/SC).” 

 AQUISIÇÕES PARA SEDE PROVISÓRIA DO CAU/SC 

Em que pese as informações apresentadas no parecer pela Procuradoria, sobre a competência da CCAA no 
caso da finalização da reforma da sede, destaco que a Deliberação foi do Plenário do CAU/SC (Deliberação 
Plenária Nº 37) e que constituiu autonomia por não especificar exatamente suas funções, como a Comissão 
Especial de Patrimônio, constituída para a reforma da sede, possuía no mandato anterior 2012-2014. A citada 
Deliberação delegou a CCAA a finalização do processo, não impondo restrições.  

Com relação a impossibilidade de suspender as aquisições mencionada no parecer juridico nº 13/2016 
esclareço que a pesar dos empenhos terem sido realizados em data anterior a deliberação, por razoável seria 
a administração acatar a deliberação e apresentar suas justificativas. Além disso não há problema legal algum 
na suspensão pois a Lei 8.666/93 prevê em seu Art. 78, inciso XIV a possibilidade de suspensão de contratos, 
como segue: 

 “[...] 

“Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 



[...] 

XIV – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação”. 

... 

A extração que se deve fazer do artigo 78, inciso XIV, da Lei 8.666/93 não é a de óbice em haver 
a suspensão do contrato por mais de 120 dias, mas sim a de garantia ao contratado de que 
ultrapassado esse período, sem concordância desse, e nos casos narrados no texto normativo, 
seja concedido ao contraente o direito de rescindir o contrato ou suspender os serviços, e 
nada mais. 

... 

Essa permissão legislativa que defendemos também é o entendimento de Marçal Justen 
Filho[2]: que tece as seguintes considerações quanto ao prazo de 120 dias: 

“O prazo indicado pode ser ultrapassado por mútua concordância. O contrato não se 
romperá se o particular aquiescer com a suspensão por prazo superior a 120 dias. 
Deve-se verificar, porém, o custo de paralisações tão longas para a Administração. Se 
o custo for superior ao da rescisão, inexistirá escolha para a Administração. Terá o 
dever de promover a rescisão”. 

O autor estabelece, em seu conceito, uma única causa impeditiva para a suspensão do 
contrato ocorrer, qual seja, a excessiva onerosidade de mantença do negócio jurídico. Uma 
situação um tanto quanto óbvia, pois não seria plausível que o gestor público mantivesse um 
contrato que, por mais que tivesse desejo em continua-lo posteriormente, trouxesse 
onerosidade superior ou igual ao se o contrato estivesse ativo, ou, ainda, ser a suspensão do 
contrato mais gravosa economicamente do que um novo processo licitatório. 

            Não só possível é a suspensão do contrato por prazo superior aos 120 dias legais, desde 
que em concordância com o contratado, como seu prazo poderá ser dilatado, por força do 
artigo 57, §1.º, inciso III, da Lei 8.666/93, que já reconhecia, antes mesmo de muitos gestores 
ficarem com dúvida quanto ao tema, a existência de interrupção da execução do contrato ou 
diminuição no ritmo de trabalho. 

            É o texto do artigo 57, §1.º, inciso III, da Lei 8.666/93: 

“Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 

§ 1.º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 

[...] 

III – interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração”. 

... 

Contudo, nesse ponto estamos falando da interrupção sem que houvesse a concordância do 
contratado, assim, precisa-se destacar que os contratos que possuem prazo para conclusão 

http://www.editorajc.com.br/2015/04/suspensao-contrato-administrativo-previsto-no-art-78-inciso-xiv-da-lei-8-66693-sua-reativacao-e-efeitos-uma-obviedade-que-deve-ser-dita/%23_ftn2


de determinado serviço, mesmo com a aceitação do contratado pela suspensão, deverão ser 
prorrogados para que se possa retomar o serviço e findar o trabalho dentro do prazo previsto, 
e não aprazado, pois o previsto limita-se a ideia de conclusão em determinados meses, 
enquanto o aprazado estipula a data do término. 

            Diferentemente ocorre com os contratos de caráter continuado, como contratos de 
consultoria, assessoria, serviços de assistência técnica, em que poderá o gestor público dilatar 
o prazo do contratado, sem que haja um dever de agir, pois o prazo do negócio jurídico está 
vinculado à validade do contrato licitado e não à conclusão de determinado serviço, 
dissemelhantemente do que ocorre nos contratos anteriormente discutidos, como no caso de 
construções, implementações de softwares, entre outros, que possuem uma data para entrega. 

            O que é necessário expor é a possibilidade do gestor público, dentro de seu ofício de 
administrador, poder tomar decisões que entender por pertinente, sem que haja uma sanção 
por parte do Estado ou um prejuízo em sua própria administração. 

... 

A suspensão do contrato, que poder ser parcial ou integral, pela lógica do “quem pode mais, 
pode menos”, com a concordância do contratado, alcança fins vinculados a princípios 
norteadores do direito administrativo, principalmente aos postulados ligados ao agir do 
administrador, como é o caso do Princípio da Eficiência (denominado como da Boa 
Administração para alguns doutrinadores), o qual estabelece que a atividade administrativa 
deve ocorrer “do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem 
alcançados, graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais 
idôneos para tanto”[3]. 

            Se pode o administrador agir de uma forma que viabilize sua gestão e não cause prejuízo 
ao erário público, nem aos princípios que regem a Administração Pública, não pode haver óbice 
a sua conduta, razão pela qual a viabilidade da suspensão do contrato e sua reativação deve 
ser algo pacificado e tranquilo aos olhos do Estado.”[1] (grifo nosso) 

Destaco, portanto, que não há qualquer contrariedade prevista na Lei 8.666/93 em o órgão licitador suspender 
temporariamente qualquer processo ou entrega, desde que justificado seu interesse e acordado com o 
fornecedor. 

Apresento, também, que ao contrário do que a Procuradoria Geral do CAU/SC afirma em seu parecer jurídico 
de nº 13/2016, onde em tese, a CCAA quando assumiu a função de acompanhar e concluir a reforma da sede 
do CAU/SC, por deliberação Plenária Nº 37 de 16 de janeiro de 2015, não teria atribuição para autorizar a 
realização de compras e serviços e por consequência também, conforme afirmado, de suspender ou cancelar 
esses processos. 

Esclareço demonstrando abaixo que essa era, como é até hoje, a prática no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina, apesar da edição da Portaria Normativa Nº 08/2014 de 11 de dezembro de 2014, 
senão vejamos: 

Observa-se na ata da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Patrimônio - CEPAT, realizada em 17 de 
janeiro de 2014 que da mesma forma com que a CCAA, em sua reunião extraordinária, solicitou a suspensão 
das aquisições para a sede provisória do CAU/SC até que tomasse pé da situação, aquela comissão determinou:  

“[...] Desta forma, deliberam para que seja feita negociação com a Atelier, visando reduções 
antes de firmar aditivo de contrato.[...]” (linhas 28 e 29) 

Ainda na 1ª Reunião Extraordinária da CEPAT, realizada em 27 de janeiro de 2014, observa-se também que: 

1 Artigo publicado no website da Editora JC - A suspensão do contrato administrativo previsto no art. 78, inciso XIV, 
da Lei 8.666/93, sua reativação e efeitos: uma obviedade que deve ser dita – 28/04/2015 – Autores Augusto Tarradt 
Vilela, Tafate Viana Dias Vilela. Referencias utilizadas no artigo [2] JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 13.ª ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 821-822. 
[3] DE ENTERRÍA, Eduardo García. FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, 2.ª ed., vol. II, Madri, Civitas, 1981, p. 48. 
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“[...] Desta forma, deliberam pela assinatura do termo aditivo de contrato com a empresa 
Atelier, que é assinado na sequência[...]”(linhas 23 e 24) 

Informação ratificada pela Deliberação da Comissão Especial de Patrimônio nº 01 de 27 de janeiro de 2014, 
em seu artigo 1º, que segue: 

  “ Art. 1º Assinatura do Termo aditivo com a empresa Atelier Arquitetura.” 

Observa-se ainda que na 4º Reunião Ordinária da CEPAT, realizada em 17 de abril de 2014, quando discutido 
o item 3. Acompanhamento dos serviços de revisão do projeto de reforma da sede do CAU/SC, destaco as linhas 
13 a 26 onde o Coordenador da Comissão Arq. Leonardo Dantas, hoje Diretor Financeiro do Conselho, 
manifesta-se com a preocupação de cumprimento do teto de gastos estipulados pelo Plenário do CAU/SC para 
a execução da reforma com interferência direta nas definições de projeto, visando principalmente a redução 
do custo, como segue: 

“[...] O Conselheiros Leonardo reforça o valor do teto (quinhentos e quarenta mil reais) e 
solicitou que a Arquiteta Andréa apresentasse em especial os itens e negociações realizados, 
que fizeram com que o valor reduzido tenha ficado um pouco superior ao teto, vinte e cinco mil 
reais. O Conselheiro Leonardo solicita que a Arquitetura demonstre as negociações e 
atualizações que visaram reduzir itens/produtos que não estão incluídos na reforma civil, tais 
como mobiliário corporativo e aparelhos de ar condicionado... Por fim, os Conselheiros 
optaram pela proposta três (coluna três), da planilha orçamentária anexa a ata, mas que 
devem ser feitos os ajustes debatidos na reunião e excluído o painel de marcenaria da sala 
do presidente, para entrega do projeto no dia oito de maio de dois mil e quatorze[...]”(grifo 
nosso, linhas 13 a 26) 

Na 5ª Reunião Ordinária da CEPAT, realizada em 15 de maio de 2014, observa-se também que na discussão 
dos itens 5. Apresentação do novo projeto de reforma do CAU/SC e 6. Apreciação de assuntos extra pauta onde 
o Diretor Geral apresentou a necessidade de locação de outro espaço para funcionamento do CAU/SC durante 
a reforma e ato contínuo apontou a necessidade de ajuste no orçamento de 2014 para dar andamento a 
licitação da reforma, como veremos: 

“[...] Na sequência o Diretor Geral apresentou a necessidade de locar outro espaço, 
preferencialmente, no mesmo Edifício da sede do CAU para deixar desocupada as áreas do 
CAU/SC onde funcionam atualmente o atendimento aos arquitetos e urbanistas e GERTEC, 
Gerencia Técnica, durante o período da reforma, aproximadamente 4 (quatro) meses, visando 
não comprometer as atividades do CAU/SC e as etapas da reforma. Em ato contínuo o Diretor 
Geral apresentou um custo estimado destas despesas de “mobilização e desmobilização” no 
valor de R$ 15.000,00 mil reais...Desta forma, os conselheiros aprovaram os custos com a 
locação da nova sala, dentro dos valores de mercado e por que estes custos podem ser 
incluídos dentro do preço teto da reforma. 6. Apreciação de assuntos extra pauta: O Diretor 
Geral apontou a necessidade de ajustar o orçamento de 2014 para dar andamento a licitação 
da reforma, em razão da não execução em 2013. Desta forma, os conselheiros deliberaram 
pelo agendamento de reunião extraordinária com a CCAA para tratar dos ajustes no 
orçamento e dotação orçamentária para a reforma.[...] ”(grifo da própria ata) (linhas 16 a 30) 

Na 9ª Reunião Ordinária da CEPAT, realizada em 10 de outubro de 2014, no item 6.2 Apresentação do 
andamento dos dois orçamentos complementares que devem ser feitos para cada item orçado/especificado 
pela At Arquitetura, destaco: 

“[...] Foram apresentados pela Analista de Compras mais orçamentos de marcenaria, mobiliário 
e condicionadores de ar necessários para subsidiar o lançamento das licitações das compras 
correlatas a reforma da sede do CAU/SC...Os conselheiros presentes analisaram os orçamentos 
apresentados, e como estão dentro do valor orçamentário reservado para a reforma da sede, 
foi deliberado pelo lançamento das licitações, com antecipação do cronograma, considerando 
o andamento e o cronograma de execução da reforma,[...]” (grifo nosso, linhas 22 a 29) 

Desta feita resta claro quais eram as atribuições da CEPAT, assumidas pela CCAA, quanto a reforma da sede 
do CAU/SC, apesar de não haver qualquer discriminação em documento formal que determine, quais sejam: 
analisar e deliberar sobre a contratação de serviços e produtos, seja através de compra direta e/ou processos 



licitatórios; autorizar o lançamento de edital de licitações; intervir junto ao escritório de arquitetura 
contratado pelo CAU/SC para prestação elaboração do projeto de arquitetura de interiores/reforma visando 
os ajustes necessários ao cumprimento do teto, ou seja 15% do orçamento do ano de 2014, estipulado em 
Plenário em 13 de setembro de 2013 e posteriormente modificado pela Plenária de 13 de junho de 2014; 

Portanto está caracterizado que a CCAA no momento que deliberou pela suspensão das aquisições de qualquer 
item referente a reforma da sede provisória do CAU/SC (Deliberação CCAA nº 6/2015), havia atribuição de fato 
e de direito para tratar desse assunto. 

Ora, para que o Plenário delegaria a CCAA as funções da comissão de patrimônio para a acompanhar e finalizar 
a reforma da sede provisória do CAU/SC, se a matéria poderia ser tratada no âmbito do Conselho Diretor, 
como a Procuradoria quer que entendamos? Resta também caracterizado que o Colegiado Supremo do 
CAU/SC, ou seja, o Plenário, delegou à aquela comissão para este serviço. 

Destaco ainda que quando a CCAA deliberou no sentido de suspensão das aquisições (Deliberação Nº 6/2015 
– CCAA) e requereu a apresentação de relatórios sobre a reforma (Deliberação Nº 8/2015 – CCAA) demonstrou 
zelo e preocupação em adquirir conhecimento suficiente e necessário sobre do processo completo de reforma 
da sede provisório da CAU/SC, principalmente no tocante ao cumprimento da Deliberação Plenária Nº 06, de 
13 de junho de 2014, que determinou um valor teto máximo de R$ 592.828,00 a ser investido pelo CAU/SC na 
citada reforma.  

Saliento que recebemos somete na data de 18 de maio de 2016 parte da documentação requerida sobre a 
prestação de contas referentes a reforma da sede e aquisição de mobiliário e ar condicionado, enviada pelo 
Gerente Geral Sr. Jaime Chaves, em mensagem eletrônica, que segue demonstrada na tabela abaixo: 

REFORMA, SISTEMA CLIMATIZAÇÃO + MOBILIÁRIO 

DESCRITIVO 
Orçamento 

2014 

Orçamento 2014 
(despesa NÃO 

prevista) 

Orçamento 
2015 

Orçamento 
2015 (despesa 
NÃO prevista) 

Reforma - Contrato 11/2014 R$ 345.325,52       
Reforma – 1° termo aditivo   R$ 17.492,54     
Reforma – 2 ° termo aditivo       R$ 2.831,42 
Sistema de Climatização  R$ 70.000,00       
Mobiliário Corporativo R$ 75.737,53       
Mobiliário Sob Medida  R$ 65.971,00       
Móveis Personalizados     R$ 30.079,00   
Móveis SICCAU - novo layout 
(armários e gaveteiros)     

  R$ 6.560,45 

Cortinas     R$ 7.500,00   
TV     R$ 7.999,00   
SUBTOTAL R$ 557.034,05 R$ 17.492,54 R$ 45.578,00 R$ 9.391,87 

SUBTOTAL POR ANO:  R$ 574.526,59 R$ 54.969,87 
          

TOTAL GERAL R$ 629.496,46 
 

Esclareço ainda que mesmo constando no orçamento de 2015 aprovado no final de 2014 o valor de 
R$55.940,15 na rubrica 6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e Utensílios, não há qualquer deliberação plenária 
que revogue ou reforme a decisão do Plenário do CAU/SC que determinou o teto de investimentos na reforma 
(Deliberação Plenária Nº 06/2014), restando claro que os dirigentes do Conselho, bem como seus 
subordinados deveriam cumprir e fazer cumprir com aquela decisão. 

Reafirmo que a despesa estar incluída no orçamento do ano fiscal não pressupõem autorização para a 
execução por parte da gestão, principalmente quando há uma Deliberação Plenária que estabelece um 
limite máximo de gastos. 

É possível concluir também que o Conselho Diretor ao autorizar a aquisição de mobiliário personalizado, 
cortinas, moveis SICCAU e TV, sem consulta a CCAA e ao Plenário do CAU/SC, apesar das prerrogativas da 



Portaria Normativa Nº 08/2014, extrapolou o limite teto (máximo) estipulado pela Deliberação Plenária Nº 
06/2014, o que enseja em desobediência à Deliberação daquele órgão hierarquicamente superior. 

Com relação a designação genérica para que se apresente relatório com todas as datas, deliberações e valores 
da reforma da sede do CAU/SC para que seja apresentado na próxima reunião extraordinária da CCAA 
(Deliberação Nº 8/2015 – CCAA), destaco que participavam diretamente da reunião da CCAA os Gerentes 
Financeiro e Administrativo, detentores das informações e dos processos licitatórios, portanto responsáveis 
diretos pela disponibilização das informações; Saliento também, como não cabe a qualquer membro da CCAA 
realizar a convocação de reuniões extraordinárias de comissão e sim ao Presidente do Conselho, conforme art. 
66, inciso VIII do regimento interno, e não o fez. 

Novamente, ao contrário do que a firma a Procuradoria Geral do CAU/SC, é prática corrente no CAU/SC desde 
sua criação, que as comissões ordinárias, especiais e temporária designarem genericamente a realização de 
tarefas administrativas como de realização de orçamento, cotação, contratação, conferencias e aditivos 
visando garantir agilidade e o bom andamento dos trabalhos do CAU/SC e o fiel cumprimento das atribuições 
designadas a cada uma destas pelo Plenário do CAU/SC e Regimento Interno, até por que se tivessem que ser 
realizadas pelos próprios Conselheiros esses deveriam ser convocados pelo Presidente para o 
desenvolvimento destas atividades e deveriam dispor vários dias a serviço do Conselho, gerando despesas 
exorbitantes, sendo que estas tarefas podem e devem, perfeitamente, ser realizadas pelo corpo técnico da 
instituição. 

Ainda que por similaridade com o que ocorre hoje em dia no CAU/SC diversas comissões deliberam por 
contratar, por aditar contratos, de assuntos afetos as suas atribuições sem que necessariamente o assunto 
seja pautado ao/ou pelo Conselho Diretor, senão vejamos: 

CED – Comissão de Ética e Disciplina 

Deliberou em 01/04/2016 por: 

 

Também em 29/04/2016 deliberou por: 

 

Por obvio que a cotação, contratação, impressão dos 5000 exemplares do Manual do Cliente e também a 
contratação do curso de conciliação não serão realizados pelos membros da CED/SC e sim por órgão assessório 
do Conselho responsável por tais compras. 

 

CTC – Comissão Temporária de Comunicação 

Em 02/04/2015 deliberou: 

 

Não é claro que esta deliberação será cumprida por funcionários do corpo técnico do Conselho e não dos 
Conselheiros Membros da comissão. 

Deliberou em 04/11/2015: 



 

Evidente que esse envio não seria realizados pelos membros da CTC e sim pelos funcionários do CAU/SC e 
assistentes daquela comissão. 

Comissão Inter profissional CAU-CREA 

Deliberou em 17/03/2015 por: 

 

Também em 25/05/2015 deliberou por: 

 

É claro que a verificação dos documentos enviados pelo CREA/SC em 2012 e que a elaboração do formato não 
seria executada somente pelos Conselheiros que compunham aquela comissão, mas teriam auxílio dos 
funcionários do CAU/SC. 

Podemos listar outras várias Deliberações de Comissões que confirmarão a situação divergente do 
apresentado pela Procuradoria Jurídica em seu parecer nº 13/2016. 

Concluímos que quando da deliberação da CCAA para que se apresentasse relatório com todas as datas, 
deliberações e valores da reforma da sede do CAU/SC (Deliberação Nº 8/2015 – CCAA), resta claro que os 
tais deveriam ser elaborados pelo corpo funcional, bem como as Gerências envolvidas, pois eram estes que 
possuíam dados técnicos e jurídicos da reforma me discussão, apesar da Procuradoria Geral do CAU/SC 
tentar demonstrar imputado aos Conselheiros a responsabilidade de elaboração daqueles. 

 

DO VOTO 

CONSIDERANDO: 

As justificavas apresentadas através do parecer jurídico nº 13/2016 dispondo que parte dos pontos apontados 
na Dispensa de Licitação Nº 67/2015 foram saneados por convalidações, mesmo que em data posterior aos 
questionamentos realizados através do voto na CCAA; 

Que permanecem sem explicação os itens que deveriam compor o processo de Dispensa de Licitação Nº 
67/2015: 

- Deliberação do Conselho Diretor e/ou Plenário, ou ata das reuniões dos respectivos, que aprovou a 
assinatura do contrato de locação da sala da GERTEC, ad referendum pelo Presidente; 

- Da justificativa jurídica do enquadramento no Art. 66, inciso XVII do Regimento Interno do CAU/SC, 
da assinatura com a urgência declarada para que o Presidente em exercício realizasse a assinatura do 
contrato de locação sem respeitar os ritos previstos na Portaria Normativa Nº 08/2014 do CAU/SC; 

A inquestionável transgressão ao orçamento de 2015, quando do início de processo de dispensa de licitação 
para a locação da sala GERTEC sem que tal despesa estivesse prevista no orçamento, gerando despesa sem a 
respectiva receita atribuída, o que contraria os preceitos de contabilidade pública; 



Ter ocorrido transgressão à delegação do Plenário do CAU/SC à CCAA para conclusão do processo de reforma 
da sede do CAU/SC e aquisição de mobiliário e demais itens sem sua consulta e em descumprimento de 
Deliberação de Comissão e desrespeito a Deliberação Plenária. 

Que ainda restam dúvidas quanto aos valores envolvidos no processo de reforma da sede provisória do 
CAU/SC, finalizados no exercício de 2015, principalmente no tocante ao cumprimento da Deliberação Plenária 
Nº 06/2014 que estabeleceu como teto de gastos para a referida reforma. 

A inquestionável transgressão da Deliberação Plenária Nº 06/2014 pelo Conselho Diretor, conforme 
apresentado em tabela pelo próprio Gerente Geral do CAU/SC, quando autorizou a aquisição de mobiliário, 
cortinas, TV e moveis SICCAU extrapolando o teto estabelecido naquela Deliberação. 

Diante dos fatos acrescidos aos já apresentados que compões voto na CCAA de 27 de abril de 2016 mantenho 
meu voto pela rejeição das contas do 4º Trimestre de 2015 e do exercício fiscal de 2015. 

Solicito ainda a exoneração imediata do Gerente Geral Sr. Jaime Chaves, atitude incompatível com a função 
que ocupa, pois deveria, conforme demonstrado, ter observado e assegurado o cumprimento das normas e 
portaria do CAU/SC e resguardado o Conselho de atitudes que contrariam a boa pratica da administração 
pública, mesmo que contra os dirigentes. 

Solicito também que a Procuradoria do CAU/SC permaneça atenta ao cumprimento de todos os dispositivos 
legais, intervindo quando necessário clara e objetivamente, mesmo contra Conselheiros, Direção e o Plenário 
do CAU/SC, para assegurar o fiel cumprimento das Leis e do Regimento Interno do CAU/SC. Lembro que a 
Procuradoria é dirigida por profissional do Direito, prestou juramento diante de sua Ordem e tem deveres e 
obrigações claros e imprescindíveis definidos no Código de Ética da OAB 

Reitero a solicitação com base no art. 24, incisos XXXI e XXXIV do Regimento Interno do CAU/SC, combinado 
com o disposto no Art. 8º, parágrafo 8º da Resolução nº 101 do CAU/BR e alinhado ao disposto no Art. 6º da 
Lei 9.784/99 o encaminhamento ao Plenário do CAU/SC para que pelos fatos expostos, agora combinados com 
o voto escrito apresentado à Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCAA do CAU/SC em 27 de Abril de 
2016, decida sobre a abertura de sindicância ou procedimento administrativo específico bem como  auditoria 
institucional e fiscal (TCU) para apuração de possíveis irregularidades nas contas de 2015 e responsabilidade 
dos possíveis descumprimentos das Portarias Normativas do CAU/SC, Deliberações da CCAA, Regimento 
Interno do CAU/SC e Deliberações Plenárias. 

Certo do Deferimento. 

 

 

 

Arq. Sergio Oliva 
Conselheiro Titular CAU/SC 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
 
Anexos: 
- Voto apresentado no dia 27 de abril de 2016 na Reunião Extraordinária da CCAA; 
- Requerimento de suspensão da Convocação da 6ª Reunião Plenária Extraordinária. 



Florianópolis, 16 de maio de 2016. 

 

 

 

Ao Sr. Arq. Luiz Alberto de Souza 

Presidente CAU/SC 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Requerimento de SUSPENSÃO da Convocação da 6ª Reunião Plenária Extrordinária; 

 

 

 

 

 

Prezado Presidente, 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismos de Santa Catarina é uma autarquia federal de administração 
indireta o que nos obriga ao que determina o Art. 37 da Constituição Federal. 

O Art. 37 da CF define os princípios pelos quais a administração pública deve ser norteada, que seguem: 

“[...] 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...]” 

A doutrina e jurisprudência aceitam, também, os nomeados “princípios reconhecidos”, quais sejam: da 
supremacia do interesse público; da autotutela; da indisponibilidade; da continuidade dos serviços 
públicos; da segurança jurídica; e da precaução. Carvalho Filho (2012:39-42) acrescenta a este rol, 
conforme quadro abaixo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 



 

 

Dentro os quais destaco os princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência e da razoabilidade. 

A administração pública tem como objetivo trabalhar a favor do interesse público, e dos direitos e 
interesses dos cidadãos que administra, ou seja, in casu dos arquitetos e urbanistas de Santa Catarina. 

O gestor público tem uma grande responsabilidade para com a sociedade, devendo fazer a gestão e 
administração de matérias públicas, de forma transparente e ética, em concordância com as normas legais 
estipuladas. 

Considerando que a Resolução nº 101 do CAU/BR determina em seu Art. 9º que: 

[...] 

Art. 9º A prestação de contas anual dos CAU/UF deverá ser apresentada ao CAU/BR, 
eletronicamente em módulo informatizado específico até o dia 31 (trinta e um) de março do ano 
subsequente, contemplando os grupos de informação como segue: 

[...] 



Considerando que a Comissão de Contas e Ato Administrativos – CCAA do CAU/SC em janeiro de 2016, 
recomentou a redução de 10% (dez por cento) nos projetos e gastos do CAU/SC em virtude do cenário 
econômico pessimista do País, o que foi prontamente acatado pelo Plenário do CAU/SC. 

Destaco ainda que por este motivo foi deliberado pelo Plenário do CAU/SC, em 19 de fevereiro de 2016, 
Deliberação Plenária nº 78, por aprovar a validação do escopo do Projeto Integrado das Comissões e 
posteriormente em 11 de março de 2016, Deliberação Plenária nº 79, por aprovar o regulamento do 2º 
Congresso Itinerante do CAU/SC, que compreendia inclusive a realização das reuniões plenárias fora da 
sede e nas mesma cidades e datas onde ocorrerem o congresso, demonstrando a preocupação pela 
minimização dos gastos do CAU/SC. 

Considerando ainda o documento anexado a Convocação nominado de Deliberação Plenária nº 84, de 
aprovação das contas de 2015 ad referendum, ao meu ver ser considerado ilegal, porque não condiz com 
a realidade, pois contas ainda não foram aprovadas por aquele pleno, e aquele não é um ato de 
competência do Presidente do CAU/SC conforme determina o Regimento Interno do CAU/SC em seu 
Artigo 25 conforme segue: 

 “[...] 

Art. 25. O Plenário do CAU/SC manifesta-se sobre assunto de sua competência, mediante ato 
administrativo da espécie Deliberação Plenária, normativa ou ordinária. 

[...]”(grifo nosso) 

Considerando que as contas de 2015, conforme submetido à 55 ª Reunião Plenária do CAU/SC, em 13 de 
maio de 2016, foram aprovadas ad referendum pelo Presidente do CAU/SC. 

Considerando que os prazos e o envio do relatório ao TCU, conforme determinam a Instrução Normativa 
TCU nº 72/2013 e Decisão Normativa do TCU nº 146/2015, estabelecido em 31/05/2016, podem ser 
atendidos em virtude da aprovação das contas de 2015 pelo Presidente do CAU/SC ad referendum do 
plenário. 

Sendo as contas de 2015 já aprovadas pelo Presidente do CAU/SC, em suposto despacho ad referendum 
do Plenário do CAU/SC - que não temos conhecimento por não ter recebido cópia - não vislumbro prejuízo 
no envio das contas ao TCU e CAU/BR com esta aprovação para efeito de cumprimento dos parâmetros 
estabelecidos por aqueles órgãos.  

Observo ainda que a data estipulada pela Resolução Nº 101 do CAU/BR para o envio das contas de 2015 
era de 31 de março de 2016 questiono: Por que o Presidente do CAU/SC não manifestou a mesma 
urgência na aprovação das contas de 2015 para cumprimento do Art. 25 da referida Resolução e não 
aprovou as contas ad referendum do Plenário naquele momento? 

Considerando ainda que o despacho presidencial, exarado em 5 de maio de 2016, à Procuradoria Geral 
do CAU/SC solicitando a manifestação sobre todas as informações jurídicas que se façam necessárias 
conforme segue: 

 

 

“[...] 

Diante deste quadro, a Presidência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
solicita à procuradoria Geral do Conselho que proceda à análise deste documento, prestando todas 
as informações jurídicas que se façam necessárias e requerendo, eventualmente, manifestação 
por parte de outras Gerências ou Setores do CAU/SC. 

[...]”(grifo nosso) 



Contudo, a manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC no parecer juridico Nº 13/2016, não aborda 
todos os questionamentos do voto apresentado a CCAA. 

Considerando ainda o Art. 50 Parágrafo 2º do Regimento Interno do CAU/SC o relatório de vistas deve ser 
apresentado na plenária subsequente conforme segue: 

“ [...] 

§ 2º o Conselheiro que pediu vistas deve devolver o documento, preferencialmente na 
mesma reunião ou obrigatoriamente na reunião plenária subsequente, acompanhado de 
voto fundamentado. 

[...]” (grifo nosso) 

Como não houve em qualquer momento questionamento quanto ao prazo de apresentação do relatório 
e voto do pedido de vistas e também não houve deliberação do Plenário pela convocação de uma reunião 
extraordinária pressupõem-se a reunião plenária ordinária aprovada no calendário aprovado pelo 
Plenário do CAU/SC. 

Considerando que nos mesmos moldes já adotados pelo Conselho, em outros pedidos de vistas, os 
Conselheiros requerentes tiveram o prazo entre plenárias ordinárias para apresentação de seus pareceres 
e votos fundamentados. 

Concluo destacando que a convocação da 6º Reunião Plenária Extraordinária descumpre os preceitos 
estabelecidos no art. 37 da CF, principalmente com relação a razoabilidade, eficiência e economicidade, 
pois não há porque realizar a citada reunião vez que as contas já estão aprovadas pelo Presidente do 
CAU/SC ad referendum do Plenário. 

Além de prejudicar de forma intencional e demonstrar tratamento diferenciado entre os Conselheiros do 
CAU/SC, ferindo os princípios da precaução e da impessoalidade, quando reduz de forma autoritária, 
impondo tempo exíguo para elaboração de analise, parecer e voto fundamentado, sem a disponibilização 
de todos os documentos e pareceres anteriormente citados, conforme demostrado, configurando o 
tratamento diferenciado entre os Conselheiros do CAU/SC que detêm idêntica situação jurídica. 

 Diante do exposto solicito e peço deferimento do seguinte: 

- A suspensão da convocação para a 6ª Reunião Plenária do CAU/SC agendada para 23 de maio de 
2016, estabelecendo como prazo para a apresentação do relatório e voto do pedido de vistas a 
próxima reunião plenária ordinária do CAU/SC 

- O tratamento isonômico entre todos os Conselheiros quando da produção de relatórios e votos 
fundamentados; 

- Envio ao CAU/BR e TCU as contas de 2015, considerando a aprovação ad referendum pelo 
Presidente do CAU/SC, observada a manifestação da Procuradoria Jurídica do CAU/SC a este 
respeito; 

 

 Solicito ainda para a conclusão do meu relatório e voto do pedido de vistas, os seguintes itens: 

- A manifestação da Procuradoria Geral do CAU/SC dos itens listados, em obediência ao Despacho 
Presidencial, que não sei se por descuido não foram abordados em seu parecer, conforme segue: 

“- Publicação da Dispensa de Licitação posterior ao Extrato do Contrato no Diário 
Oficial da União - DOU; 



- Como pode a nota de empenho ser emitida pelo CAU/SC antes da Comunicação 
Interna – CI que solicita o início do tramite? Nota de Empenho em 01 de julho de 
2015 e CI em 14 de julho de 2015. 

- Saliento, como pode o Ato Administrativo de Dispensa de Licitação nº 67/2015 
ser assinado pelo Arq. Giovani Bonetti, Presidente em Exercício do CAU/SC no dia 
25 de julho de 2015, sendo que a procuradoria jurídica concluiu seu parecer em 28 
de julho de2015? 

- Quanto ético, legal e imparcial é o Corretor de Imóveis Marcelo Bonnassis que 
desempenha a função Gerente Comercial da imobiliária que fez a proposta de 
locação do imóvel emitir um laudo de avaliação do valor de locação?”  

- Incluo os questionamentos e solicito a manifestação da Procuradoria Geral com relação a 
aprovação de aquisição/locação pelo Conselho Diretor, ou seja, geração de despesa, mesmo que 
esta não esteja prevista no orçamento anual aprovado pelo Plenário, nem nos planos de ação e 
nem no planejamento estratégico do CAU/SC.  

Resumindo uma despesa pode ser autorizada pelo Conselho Diretor sem que esteja no orçamento 
do CAU/SC e/ou nos planos de ação, e/ou no planejamento estratégico? 

Também solicito que a Procuradoria Geral do CAU/SC apresente seu entendimento jurídico com 
relação ao envio ao CAU/BR e TCU dos relatórios com a aprovação do Presidente, do CAU/SC ad 
referendum do Plenário. 

- A disponibilização, em meio digital, do ato administrativo, devidamente justificado, onde o 
Presidente do CAU/SC aprovou as Contas de 2015, pois, se foi submetido à aprovação do plenário, 
em 13 de maio de 2016, a matéria com a aprovação ad referendum do Presidente do CAU/SC deve 
haver sua manifestação; O que se encontra disponível na convocação é a Deliberação Plenária Nº 
84, cujo texto apenas aprova baseado na legislação, mas não justifica a tomada de decisão do 
Presidente do CAU/SC. 

- A disponibilização, em meio digital, de todos os processos de aquisição do mobiliário e 
equipamentos para a sede provisória, já listados no parecer apresentados a CCAA; 

- A disponibilização, em meio digital, das deliberações das Comissões Ordinárias e Temporárias 
em 2015 e 2016; 

- Reitero o pedido apresentado ao Gerente Geral do CAU/SC, Sr. Jaime Chaves, por mensagem 
eletrônica, em 11 de maio de 2016 onde solicito: - Ata da reunião Extraordinária da CCAA de 
18/06/2015. Relatório apresentado pela Gerencia Administrativa sobre reforma da sede, citado 
no parecer jurídico 13/2016. - Cópia de todas as deliberações da comissão especial de patrimônio 
que tratou da reforma da sede provisória; 

- A disponibilização, em meio digital, das comunicações internas dispensadas pela Procuradoria 
Geral do CAU/SC à Gerencia Financeira e ao Setor de Compras, Contratos e Licitações, com as 
devidas respostas, que segundo conta fazem parte do parecer jurídico nº 13/2016. 

- A disponibilização, em meio digital, de Deliberação do Conselho Diretor e/ou Plenário, ou ata 
das reuniões dos respectivos, que aprovou a assinatura do contrato de locação da sala da GERTEC, 
ad referendum pelo Presidente; 

- A disponibilização, em meio digital, da ordem de compra ou execução do serviço, ou de 
conclusão do processo de dispensa de licitação para a locação da sala da GERTEC, exarado pelo 
Setor de Compras do CAU/SC; 



- A apresentação, em meio digital, da justificativa jurídica do enquadramento no Art. 66, inciso 
XVII do Regimento Interno do CAU/SC, da assinatura com a urgência declarada para que o 
Presidente em exercício realizasse a assinatura do contrato de locação sem respeitar os ritos 
previstos na Portaria Normativa Nº 08/2014 do CAU/SC; 

 

 Inclusão na Pauta da próxima plenária ordinária: 

Conforme já solicitado e devidamente fundamento em voto apresentado a CCAA solicito a 
inclusão, conforme segue: 

“Requerimento ao Plenário do CAU/SC para que, de acordo com o art. 24, inciso XXXIV, instaure 
sindicância ou processos administrativos, tantos quanto forem necessários, para apuração de 
responsabilidade dos possíveis descumprimentos das Portarias Normativas do CAU/SC, 
Deliberações da CCAA, Regimento Interno do CAU/SC.” 

 

Certo do pronto deferimento, 

 

 

 

Arq. Sergio Oliva 
Conselheiro Titular 

Conselho de Arquiteura e Urbanismo de Santa Catarina 
 

 



Florianópolis, 27 de abril de 2016. 

 

 

 

Ref.: 4º Trimestre de 2015 e Encerramento Contábil 2015. 

 

 

 

Considerando o artigo 21 e seus incisos do Regimento Interno do CAU/SC que estabelece as competências 
da função de Conselheiro do CAU/SC; 

Considerando o artigo 24 e seus incisos do Regimento Interno do CAU/SC que estabelece as competências 
do Plenário do CAU/SC; 

Considerando que o Regimento Interno do CAU/SC em seus artigos 122 e 123 que determinam as 
competências da Comissão de Contas e Atos Administrativos - CCAA. 

Considerando a Portaria Normativa nº 08/2014 do CAU/SC que disciplina no âmbito do CAU/SC os 
procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações. 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 09/2014 do CAU/SC que dispõe sobre as Diretrizes de Planejamento, 
Execução e Acompanhamento do Orçamento Anual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina – CAU/SC, bem como regulamenta os respectivos procedimentos administrativos e financeiros. 
 
Considerando ainda o Código Ética Profissional que versa sobre o comprometimento do Conselheiro em 
assumir cargo do CAU onde deve conhecer as suas responsabilidades legais e morais. 
 
Da Analise e do Relatório Fundamentado 

Analisando detalhadamente a prestação de contas do 4º Trimestre de 2015 e encerramento Contábil de 2015 
submetido à CCAA na reunião de 10 de março de 2015 para análise e em conclusão de analise na reunião 
de 27 de abril de 2015. 

Considerando principalmente o Art. 122 do Regimento interno que discorre: 

“Art. 122. A Comissão de Contas e Atos Administrativos tem por finalidade zelar pela organização, 
funcionamento, além do equilíbrio econômico-financeiro do CAU/SC, respeitado o disposto na Lei n° 
12.378/2010.” (grifo nosso) 

Tenho a observar seguintes temas: 

- Aquisição de mobiliário para Sede provisória do CAU/SC. 

Conforme deliberou a CCAA em 16 de janeiro de 2015 – Deliberação da CCAA nº 13 - e o Plenário do 
CAU/SC – Deliberação Plenária Nº 37 - aprovou a atribuição à CCAA as funções da comissão de 
patrimônio para a acompanhar e finalizar a reforma da sede provisória do CAU/SC. 

Em 14 de maio de 2015 a CCAA deliberou – Deliberação nº 06/2015 – que se suspendesse a aquisição de 
qualquer item referente a reforma da sede provisória do CAU/SC. 



Em 16 de Junho de 2015 a CCAA deliberou – Deliberação nº 08/2015 – CCAA que as Gerencias do 
CAU/SC apresentassem a CCAA um relatório com todas as datas, deliberações e valores referentes a 
reforma da sede provisória do CAU/SC, o que não ocorreu até a presente data. 

Os empenhos destacados abaixo listados demonstram claramente a um descumprimento de uma 
determinação da CCAA. 

Além disso, não tenho conhecimento de qualquer deliberação em contrário que autorize as aquisições. 

Objeto Favorecido 

Data do 
pedido 

(solicitação 
interna) 

Quem fez a 
solicitação 

Quem autorizou o 
Pagamento  

Data do 
Empenho 

Data de 
Pagamento Valor 

Aquisição de 02 porta 
banners para utilização nas 
reuniões plenárias do 
CAU/SC. 

VS SUPRIMENTOS 
PARA COMUNICACAO 
VISUAL LTDA 

11/02/2015 Talitha Bonfatti Jaime Chaves 11/02/2015 11/03/2015 220,00 

Aquisição de 33 poltronas 
ergonomicas giratórias com 
braço. 

Marelli Móveis para 
Escritório Ltda 28/01/2015 Conselho 

Diretor (2014) Conselho Diretor (2015) 13/02/2015 08/04/2015 45.144,00 

REF. 5 armários baixo 
0,80x0,60x0,74  e  1 mesa 
diretiva 1,80x0,80 

Marelli Móveis para 
Escritório Ltda 13/11/2014 Márcio 

Bittencourt Ronaldo de Lima 02/03/2015 06/05/2015 2.960,90 

 Aquisição de bens móveis 
desenhados pelo Arq. e 
Urb. Jaderson de Almeida 
(3 poltronas Nadi; 1 mesa 
de jantar Drey; 4 cadeiras 
Anna com braço; 1 
aparador Matriz; 1 mesa 
Lounge e 1 cadeira 
Ipanema).  

ICON DESIGN DE 
INTERIORES LTDA 
EPP 

19/03/2015 Conselho 
Diretor Conselho Diretor 30/03/2015 12/06/2015 30.079,00 

Móveis para sede 
CAU/SC. 1 Gaveteiro 
volante, 2 armários 
baixos 0,80x0,60x0,74cm 
e 1 estação 2 postos lado 
a lado. 

Marelli Móveis para 
Escritório Ltda 12/02/2015 Conselho 

Diretor Conselho Diretor 09/03/2015 16/06/2015 3.599,55 

Aquisição de bandeiras Brasil 
e SC, com mastro, pedestal e 
roseta, para a Plenária do 
CAU/SC. 

VIDEBAND INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
CONFECCOES EIRELI 
ME 

29/04/2015 Jaime Chaves Jaime Chaves 01/06/2015 30/06/2015 850,00 

Aquisição do restante das 
cortinas para a sede 
provisória do CAU/SC 

UNILUX INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
PERSIANAS EIRELI  

15/06/2015 Talitha 
Bonfatti 

Giovani Bonetti 
(Presidente em 
exercício) 

15/06/2015 23/07/2015 7.500,00 

Aquisição de bandeiras 
Brasil e SC, com mastro, 
pedestal e roseta, para a 
Sala do Presidente do 
CAU/SC. 

VIDEBAND 
INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
CONFECCOES 
EIRELI ME 

08/06/2015 Jaime Chaves Jaime Chaves 24/06/2015 11/08/2015 850,00 

Aquisição de 01 quadro de 
Acrilico. 

ACRIL COMUNICACAO 
VISUAL E 
SINALIZACAO LTDA 
ME 

13/08/2015 Jaime Chaves Jaime Chaves 01/09/2015 21/10/2015 420,00 

Aquisição de Pedestal preto 
para Banner. 

 SERILON BRASIL 
LTDA 04/12/2015 Jaime Chaves Jaime Chaves 04/12/2015 22/12/2015 390,00 

      
 92.013,45 

 

- Locação da Sala Gertec – DL nº67/2015 

Com relação ao processo de locação da sala para GERTEC, tenho a observar que independente do 
trâmite do processo administrativo nº 2015/0079 e dispensa de licitação nº 67/2015, aparentemente, 
ter cumprido o previsto na Lei 8.666 e devidamente justificado pelo parecer da Procuradoria 
Juridica Nº 046/2015, observo que parece existir algumas incongruências acerca da documentação 
apresentadas e a sequência dos acontecimentos, conforme listado e sequencial de acontecimentos, 
que seguem:  

 Laudos de Avaliação de Imóveis – segundo a legislação vigente no país e a própria Lei 12.378/2010 
são profissionais com atribuição e habilitação para realização de laudo de avaliação de imóveis os 
Engenheiros Civis e Arquitetos e Urbanistas, sendo que os laudos constantes no processo de 
Dispensa de Licitação foram apresentados por Corretores de Imóveis. Este fato vem sendo 
questionado nas esferas judicias. 



Além disso, observo que no processo administrativo analisado, nas fls. 93, o laudo de avaliação de 
imóveis anexado, por solicitação da procuradoria deste Conselho, em seu parecer, e elaborado pela 
empresa Ibagy Imóveis, encontra-se sem a identificação e número de registro do profissional junto 
CRECI, e também foi emitido em data anterior a confecção do parecer da Procuradoria, fatos estes 
que pode gerar suspeição do processo de dispensa de licitação, pois não há nexo cronológico. 

 A apreciação e decisão de locação da sede por instância não competente, conforme demonstrada 
pelas atas de Reunião Ampliada do Conselho Diretor de 24/04/2015 e posteriormente Reunião do 
Conselho Diretor de 19/06/2015. 

Destaco ainda que, conforme determina o Art. 88 do Regimento Interno, carta magna deste 
Conselho, as competências do Conselho Diretor são: 

“Art. 88. Compete ao Conselho Diretor: 
I - propor ao Plenário a realização de estudos para alteração do Regimento Interno do 
CAU/SC;  
II - propor ao Plenário o calendário anual de atividades indicando as datas de realização 
das reuniões plenárias;  
III - propor ao Plenário o plano anual de trabalho do CAU/SC;  
IV - acompanhar a execução do plano anual de trabalho do CAU/SC;  
V - apreciar e decidir sobre os resultados da execução do plano anual de trabalho do 
CAU/SC;  
VI - tomar conhecimento do orçamento do CAU/SC a ser encaminhado ao Plenário para 
aprovação;  
VII - apreciar e manifestar-se sobre o funcionamento das unidades organizacionais do 
CAU/SC, bem como propor-lhes modificações;  
VIII - apreciar e manifestar-se sobre a estrutura organizacional e as rotinas 
administrativas do CAU/SC propostas pelo Presidente;  
IX - apreciar e manifestar-se sobre os instrumentos normativos de gestão de pessoas 
propostos pelo Presidente;  
X - propor ao Plenário a instituição de comissões temporárias;  
XI - apreciar e manifestar-se sobre a formação de missões internacionais, assim como 
sobre os relatórios referentes às mesmas, ouvidas as comissões afins;  
XII - apreciar as diretrizes de elaboração do planejamento orçamentário anual das 
comissões do CAU/SC;  
XIII - realizar a análise técnica dos projetos com solicitação de patrocínio, ouvidas as 
comissões afins;  
XIV - abrir editais para o desenvolvimento de pesquisas de interesse específico do 
CAU/SC;  
XV - propor e opinar sobre a edição de livros, manuais e vídeos sobre Arquitetura e 
Urbanismo, no Estado.  

 
Art. 89. O Conselho Diretor manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante ato 
administrativo da espécie deliberação do Conselho Diretor. 
  
Parágrafo Único. O CAU/SC definirá em normativo específico quais as matérias terão 
caráter terminativo no Conselho Diretor e quais serão submetidas à apreciação no 
Plenário.” (grifo nosso) 

 
Ainda a Portaria Normativa nº 08/2014, que disciplina no âmbito do CAU/SC, os procedimentos 
administrativos relativos a compras, contratos e licitações são estabelecidos em seu Capitulo IV as 
alçada e aprovação, porém não estabelece claramente estas alçadas como terminativas. 

Os Art. 7º e 8º da referida portaria normativa definem as relações do setor de compras com outros 
órgãos internos do CAU/SC, que seguem: 

Art. 7º A supervisão das compras, contratos e licitações será exercida pelo Diretor 
Administrativo do CAU/SC (cf. art. 78, inc. V, Regimento Interno do CAU/SC).  
 



Art. 8º Cabe à Comissão de Contas e Atos Administrativos:  
 
a) Apreciar e deliberar sobre os resultados objetivados pelo Conselho Diretor do CAU/SC 
(cf. art. 123, inc. VIII, do Regimento Interno do CAU/SC);  
 
b) Apreciar e deliberar sobre propostas de aquisição e alienação de bens imóveis pelo 
CAU/SC relativamente aos aspectos administrativos, organizacionais e econômico 
financeiros (cf. art. 123, inc. IX, do regimento Interno do CAU/SC).  

 

Aproveito para destacar com relação especificamente a alínea a) do Art. 8º, que acredito haver 
equívoco de redação, pois a referência utilizada do Regimento Interno do CAU/SC diverge da 
redação, conforme segue. 

O Art.123, incisos II, VIII e XI, do regimento interno do CAU/SC determinam como competências 
da CCAA, além de outras: 

 
Art. 123 Compete especificamente à Comissão de Contas e Atos Administrativos, 
respeitado o disposto na Lei n° 12.378/2010: 
[...] 
II apreciar e deliberar sobre ações e medidas econômico-financeira para reestruturação 
organizacional do CAU/SC; 
[...] 
VII apreciar, decidir e supervisionar, bem como acompanhar a execução e resultados de 
programas e projetos do planejamento estratégico do CAU/SC relativamente aos aspectos 
administrativos e econômico-financeiros; 
 
VIII apreciar e deliberar sobre ações voltadas à eficácia da gestão administrativa, 
contábil, financeira, econômica, patrimonial e institucional do CAU/SC; 
 
XI analisar e deliberar sobre matérias econômicas, financeiras e contábeis do CAU/SC; 
[...]”(grifo nosso) 

 

Restando claro que tal assunto poderia ser tratado no âmbito deste Conselho Diretor, porém deveria 
ter sido submetido à Comissão de Contas e Atos Administrativos para apreciação e deliberação, 
para posterior contratação da locação da sala térrea para o desenvolvimento dos trabalhos da 
GERTEC, vez que não constava no hall dos planos de ações, nem planejamento estratégico para 
2015 aprovadas pelo Plenário do CAU/SC. 

Cabe-me salientar, ainda, que o assunto da locação de imóveis em Chapecó, Rio do Sul e 
Florianópolis, fora pautado para a apreciação da CCAA em 14 de maio de 2015, por ocasião da sua 
5ª Reunião Ordinária, como Pauta/Assuntos da Diretoria, mas também fora retirado da pauta sem 
a discussão e deliberação do assunto, pela própria Direção do Conselho.  

 Sequencial de documentos do processo de Dispensa de Licitação nº 67/2015. 

A Portaria Normativa nº 08/2014 estabelece o sequencial de documentos e tramites para compras, 
contratos e licitações, observo que segundo a normativa a sequência determinada é: 

- Comunicação Interna - CI  

“Art. 4º O (a) requisitante encaminhará a demanda devidamente formalizada por meio de 
comunicação interna (C.I.) em conjunto com formulário de requisição de compra de bens 
ou de contratação de serviço (anexo I), ao setor de compras, contratos e licitações do 
órgão, contendo:  
a) Exposição em que se justifique a necessidade da compra ou do serviço;  
b) A descrição detalhada do bem ou do serviço objeto da demanda;  
c) A quantidade necessária de bens, ou as exigências específicas acerca do tipo de serviço 
almejado, e o prazo do término da execução quando existente;  



d) Autorização administrativa do responsável pela alçada de aprovação, nos termos do 
artigo 9º da presente Portaria.” 

 
- Declaração de Disponibilidade Orçamentária – DDO ou Empenho  

“Art. 10º Para o encaminhamento da compra ou contratação o setor de compras verificará, 
primeiramente, se há previsão de recursos orçamentários para o pagamento da despesa, o 
que será feito por solicitação à Gerência Financeira de emissão de declaração de 
disponibilidade orçamentária (DDO) e/ou nota de pré-empenho, bem como analisará se a 
demanda encontra-se em conformidade com as diretrizes de compras, contratos e 
licitações definidas pelo órgão.” 

- Instrução pelo Setor de Compras  

“Art. 11º Após comprovada existência de recursos orçamentários para contratação, o 
Setor de Compras instruirá o processo de aquisição, composto pelos seguintes 
documentos:  
a) Solicitação de compra ou serviço (C.I.);  
b) Formulário de requisição de compra de bens ou de contratação de serviço (anexo I) 
devidamente preenchido pelo solicitante;  
c) Declaração da Gerência Financeira de Disponibilidade Orçamentária (DDO) e/ou Nota 
de Pré-empenho;  
d) Pesquisa de mercado (orçamentos) com, no mínimo, 3 (três) fornecedores de bens ou 
prestadores de serviço, exceto nos casos de restrição de mercado devidamente justificada;  
e) Minuta Contratual, quando a contratação for de valor equivalente aos limites da 
Tomada de Preços e Concorrência, ou independentemente do valor, em contratação que 
resulte em obrigações futuras;  
f) Certidões Negativas de Débito do Fornecedor relativas à regularidade fiscal federal 
(art. 193, Lei 5.172/66), à Seguridade Social (INSS - art. 195, §3°, CF 1988) e de 
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS – art. 2°, Lei 
9.012/95), necessariamente, e demais certidões negativas quando o objeto exigir.” 
 

- Controle da Legalidade 
 

“Art. 18º O controle de legalidade dos procedimentos e atos administrativos pertinentes 
às aquisições e licitações do órgão é realizado, via de regra, pelo corpo técnico do setor 
de compras, contratos e licitações, tendo em vista o princípio da especialidade, o qual 
emitirá pareceres técnicos (cf. art. 38, inc. VI, da Lei n. 8666/93).  
Parágrafo Único. A responsabilidade funcional pelo controle suprarreferido recairá sobre 
o setor de compras, contratos e licitações, respondendo o autor do parecer técnico por 
eventuais ilegalidades ou irregularidades dos atos e procedimentos submetidos ao seu 
controle.  
Art. 19º Caberá à Assessoria Jurídica o exame de legalidade e aprovação das minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes (cf. 
parágrafo único, do art. 38, da Lei n. 8666/93).  
Parágrafo Único. A critério da Administração, segundo critérios de oportunidade e/ou 
conveniência, poderão ser solicitados pareceres da Assessoria Jurídica acerca dos atos e 
procedimentos realizados pelo setor de compras, contratos e licitações (cf. art. 38, inc. VI, 
da Lei n. 8666/93).” 
 

- Autorização de compra  
 

“Art. 21º Estando o processo devidamente instruído e concluído, o Setor de Compras 
emitirá documento de autorização de compra ou ordem de execução de serviço ao 
fornecedor/prestador, e comunicará ao requisitante. 
Parágrafo Único. O documento referido indicará os dados do fornecedor; os produtos e/ou 
serviços solicitados; a forma de pagamento; o local de entrega ou da realização dos 
serviços; os dados para faturamento (comprador); o resumo das obrigações das partes; as 
condições de entrega do objeto; as sanções em caso de inadimplemento, e cláusula 
indicando a necessidade do fornecedor assinar duas vias do documento, uma das quais 
será restituída ao CAU/SC e arquivada.  



Art. 22º Após a devida revisão do processo, momento no qual serão anexadas aos autos 
cópia da nota fiscal com o recebimento e o “aceite” do solicitante e, em se tratando de 
bem patrimoniável, documento de registro patrimonial, o Setor de Compras encaminhará 
os autos do processo conclusos para arquivamento em pastas por processos.” 

 
Agora vejamos, o processo de Dispensa de Licitação nº 67/2015 tem sua estrutura montada e 
documentos anexados da seguinte maneira: 
 

- Atas das reuniões do Conselho Diretor Ampliado e Conselho Diretor, 24/04/2015 e 
19/06/2015 respectivamente, alçada que aprovação da locação, porém sem os documentos 
formais legais estabelecidos regimentalmente, ou seja, Deliberação do Conselho Diretor; 
- Proposta de locação da Loja 01 do Ed. Pérola Negra – ofertada por Giacomelli – de 
29/05/2015; 
- Pesquisa no endereço eletrônico da mesma imobiliária, extraída do site em 13/07/2015 – 
para locação da loja 02 do Ed. Koerich Empresarial Rio Branco; 
- Pesquisa no endereço eletrônico da mesma imobiliária, extraída do site em 02/07/2015 – 
para locação da loja 20 do Edif. Irmãos Daux; 
- Proposta de locação da Loja 01 do Ed. Royal Business – ofertada por Dalton Andrade – 
de 13/07/2015; 
- Trocas de mensagens eletrônicas entre a Gerencia Geral e a Imobiliária Dalton Andrade 
fazendo a negociação do aluguel – entre os dias 22 e 24 de Junho de 2015; 
- Laudo de Avaliação para a locação elaborado para a Loja 01 do Ed. Pérola Negra – pelo 
corretor de imóveis Marcelo Bonnassis, em 16 de junho de 2015 – Gerente Comercial da 
Imobiliária Giacomelli conforme consta no endereço eletrônico da mesma; 
- Laudo de Avaliação para a locação elaborado para a Loja 01 do Ed. Pérola Negra – pelo 
corretor de imóveis Marcelo Alexandre Maran, em 16 de junho de 2015; 
- Comunicação Interna – CI – do Gerente Geral Jaime Teixeira Chaves endereçado para a 
Gerente Administrativa Talitha Bonfatti, em 14 de Julho de2015, solicitando o início do 
processo de dispensa de licitação para locação da sala térrea – loja 01 do Ed. Royal 
Business; 
- Pesquisa no endereço eletrônico da imobiliária Dalton Andrade, extraída do site em 02 de 
Julho de 2015 – para locação da Loja 01 do Ed. Royal Business; 
- Documentos e Certidões do Fornecedor/ Imóvel/ Procurador; (Fls. 29 a 58) 
- Declaração de Disponibilidade Orçamentária – DDO 07/2015 – de 22 de julho de 2015; 
(Fls. 59) 
- Nota de empenho do CAU/SC Nº 394 – de 01 de julho de 2015; (Fls.60) 
- Documentos do Imóvel (Fls. 61 a 69) 
- Despacho do Setor de Compras para a Procuradoria Jurídica do CAU/SC, em 22/07/2015 
– solicitando o parecer acerca da minuta de contrato e outros documentos; (fls. 70 a 83) 
- Relatório Fotográfico e plantas que complemento e justificam a CI; (fls. 84 a 86) 
- Parecer da Procuradoria Juridica Nº 046/2015 acerca dos documentos e solicitação do 
Setor de Compras do CAU/SC de 28 de julho de 2015; (fls.87 a 92) 
- Laudo de Avaliação para a locação elaborado para a Loja 01 do Ed. Royal Business em 
23 de julho de 2015 – Elaborado em papel timbrado da empresa Ibagy, porém sem as 
credencias do corretor de imóveis que executou a avaliação; (fls.93) 
- Boleto de taxa de condomínio referente a Loja 01 do Ed. Royal Business com vencimento 
em 05/08/2015; 
- Atas e Documentos dos responsáveis pelo CAU/SC para a assinatura do contrato; (fls. 95 
a 102); 
- Contrato Nº 03/2015 – CAU/SC assinado datado de 29 de julho de 2015;(fls. 103 a 113); 
- Relatório de Vistoria de entrada no Imóvel; (fls. 114 a 148) 
- Publicação da contratação no Diário Oficial da União – DOU em 05 de agosto de 2015 
do extrato do contrato; (fls. 149) 
- Notas de empenho do CAU/SC referentes a condomínio, seguros e taxas; (fls. 150 a 152) 
- Boletos referentes a condomínios/imóvel e outras certidões; (fls. 153 e 154) 



- Publicação da contratação no Diário Oficial da União – DOU em 11 de setembro de 2015 
do aviso de dispensa de licitação; (fls. 155) 
- Boletos referentes a condomínios/imóvel e outras certidões; (fls. 156 e 157) 
- Documento de Dispensa de Licitação – assinado pelo Presidente em Exercício do 
CAU/SC- em 25 de julho de 2015; (fls. 158) 
- Boletos referentes a condomínios/imóvel e outras certidões; (fls. 159 e 163) 

 
Como demonstramos com a relação de documentos, existe uma aparente montagem no processo de 
dispensa de licitação para justificar a locação do imóvel em questão, causando suspeição sobre todo 
o processo, vejamos: 
 
Como pode o Conselho Diretor decidir sobre a locação do bem imóvel em questão antes mesmo de 
realizar a pesquisa de mercado? Pois o Conselho Diretor aprova a locação em Abril e Junho/2015  
com apenas uma proposta de valor e a pesquisa dos demais imóveis ocorre quase que totalmente 
em Julho de 2015. 
 
Quanto ético, legal e imparcial é o Corretor de Imóveis Marcelo Bonnassis que desempenha a 
função Gerente Comercial da imobiliária que fez a proposta de locação do imóvel emitir um laudo 
de avaliação do valor de locação?  
 
Como pode a nota de empenho ser emitida pelo CAU/SC antes da Comunicação Interna – CI que 
solicita o início do tramite? Nota de Empenho em 01 de julho de 2015 e CI em 14 de julho de 2015. 
 
Destaco, a procuradoria jurídica solicitou laudo de avaliação do imóvel em questão em 28 de julho 
de 2015, questiono se já possuíamos o tal documento em 23 de julho de 2015, este como destacado 
anteriormente sem as credencias do profissional corretor de imóveis que emitiu. Por que não estava 
anexo ao processo para análise da procuradoria? O Documento sem a devidas credencias e registro 
profissional tem validade legal? Somente este fato já pode gerar a suspeição e do referido contrato 
de locação, vez que o laudo apresentado, sem as devidas credenciais do profissional, perde sua 
validade jurídica.  
 
Saliento, como pode o Ato Administrativo de Dispensa de Licitação nº 67/2015 ser assinado pelo 
Arq. Giovani Bonetti, Presidente em Exercício do CAU/SC no dia 25 de julho de 2015, sendo que 
a procuradoria jurídica concluiu seu parecer em 28 de julho de2015? 
 
Destaca-se, ainda, que segundo a Lei 8666/1993, é obrigatório o parecer jurídico para assinatura de 
contrato, sendo que, o parecer jurídico posterior a própria assinatura já pressupõe ilegalidade de 
ato. 
 

“Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao 
qual serão juntados oportunamente: 
I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 
entrega do convite; 
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou 
do responsável pelo  convite;  
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;  
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e 
decisões; 
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente;  
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XI - outros comprovantes de publicações; 



XII - demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, 
convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria 
jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” 

 
 
Nota-se também, a ausência no aludido processo da autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço ao fornecedor/prestador, que deveria ter sido emitido pelo Setor de Compras 
do CAU/SC, conforme dispõem a Portaria Normativa Nº08/2014 em seu Art. 21. 
 
Agravo a situação destacando as publicações oficiais no Diário Oficial da União - DOU referentes 
à dispensa. Indago, que lógica tem a publicação do extrato da contratação ocorrer anteriormente ao 
aviso de dispensa? 
 
Determinam os art. 26 e 61 da Lei 8.666/93, que seguem: 
 

“Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 
5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) 
   [...] 
        Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa 
ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.  
Parágrafo único.  A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela 
Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto 
no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
[...]”(grifo nosso) 

Destaco que o TCU já decidiu sobre o tema explicitado pela Orientação Normativa Nº 34/2011 da 
Advocacia Geral da União, conforme segue: 

O Tribunal de Contas da União já decidiu que: 
“... deva restar claro que, nas hipóteses de dispensa (incisos III a XXIV do art. 24) e de 
inexigibilidade (art. 25) de baixo valor, embora a eficácia do ato, em face do princípio da 
economicidade, não fique vinculada à publicação dele na imprensa oficial, os demais requisitos do 
art. 26 e de seu parágrafo único (como a apresentação de justificativas e o encaminhamento do ato 
à autoridade superior no prazo indicado para ratificação), bem como os requisitos específicos que 
caracterizam as aludidas espécies de dispensa e a inexigibilidade, devem ser mantidos e 
criteriosamente observados. 
(...) 
9.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do TCU que reformule o “SECOI Comunica nº 
06/2005”, dando-lhe a seguinte redação: “a eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação a que se refere o art. 26 da Lei nº 8.666/93 (art. 24, incisos III a XXIV, e art. 25 da Lei nº 
8.666/93), está condicionada à sua publicação na imprensa oficial, salvo se, em observância ao 
princípio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos arts. 
24, I e II, da Lei nº 8.666/93”  
Acórdão nº 1.336/2006, Plenário, Relator Min.Ubiratan Aguiar, Processo TC 019.967.2005-4, 
DOU de 07.08.2006. (grifo nosso) 

 
 

 Com relação aos ritos do processo de dispensa de licitação, observo que em seu parecer a 
procuradoria jurídica alerta para a necessidade de reprovação do aditivo contratual pelo Conselho 
Diretor do CAU/SC, vez que tal documento fora assinado pelo Presidente em Exercício em caráter 
de exceção, senão vejamos. 

A procuradoria escreve: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm%23art1
https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm%23art26..
https://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm%23art61p


“[...] 

 Todavia, reputa-se necessário que o aditivo contratual pactuado, o qual será assinado pelo 
Presidente deste Conselho, seja referendado posteriormente pelo Conselho Diretor (art.66, XVII, 
Regimento Interno CAU-SC e Portaria Normativa Nº08/2014 do CAU/SC).” 

Pois bem, observa-se, pelo menos na cópia que tive acesso disponibilizada pela Gerência Geral do 
CAU/SC, que não há qualquer Deliberação do Conselho Diretor posterior a emissão do parecer da 
procuradoria, bem como o contrato fora assinado pelo Presidente no dia seguinte.  

Destaco ainda que a argumentação e justificativa utilizada para a celeridade da assinatura fora o 
art. 66, inciso XVII do Regimento Interno do CAU/SC que diz: 

“Art. 66. Compete ao presidente do CAU/SC: 
[...] 
XVII resolver casos de urgência ad referendum do Plenário e do Conselho Diretor;  
[...]” 

 

Anexo um artigo escrito pela Ministra do STF - Dra. Carmem Lúcia Antunes Rocha que 
brilhantemente define: 

“[...]Para tanto, cumpre-me buscar o conceito jurídico da urgência, sua caracterização, 
elementos e natureza, a vinculação entre urgência e exceção no Direito, seu assentamento 
normativo no Direito Público Brasileiro, a prática que em seu nome ou sob seu fundamento 
se tem feito, bem como as formas de controle sobre os comportamentos tidos como 
embasados em razões de urgência são praticados. 
Urgência é conceito que suscita: idéia de rapidez além do ordinário e necessidade a 
demandar esta celeridade incontida na feitura ou desempenho regular da situação de que 
se cuide. 
Urgente é o que não pode esperar sem que prejuízo se tenha pelo vagar ou que benefício 
se perca pela lentidão do comportamento regular, demasiado lerdo para a precisão que 
emergiu. 
No Direito, o conceito de urgência não refoge a estas idéias que se alocam na definição 
leiga da palavra. Também o conteúdo jurídico da palavra urgência contém quer o sentido 
de tempo exíguo e memento imediato, de um lado, quer a idéia de necessidade especial e 
premente, de outro. 
Urgência jurídica é, pois, a situação que ultrapassa a definição normativa regular de 
desempenho ordinário das funções do Poder Público pela premência de que se reveste e 
pela imperiosidade de atendimento da hipótese abordada, a demandar, assim, uma 
conduta especial em relação àquela que se nutre da normalidade aprazada 
institucionalmente.[...]” (grifo nosso) 

 
 
Portanto, no meu entendimento, e demonstrado pelas datas de tramitação dos processos internos do 
CAU/SC, não vislumbro a necessidade da assinatura do contrato de locação com a urgência 
declarada, sem que o órgão colegiado referendasse o aditivo contratual citado no processo 
licitatório. 

Reforço meu questionamento como e por que o Ato Administrativo de Dispensa de Licitação nº 
67/2015 e Contrato de Locação foram assinados pelo Presidente em Exercício do CAU/SC sem a 
devida conclusão do Processo Interno, sem a Ratificação da Minuta do contrato pelo Conselho 
Diretor, e como todas as falhas processuais citadas anteriormente? 
 
Diante dos itens apontados questiono as possíveis irregularidades do processo de Dispensa de 
Licitação Nº 67/2015, solicitando a manifestação dos órgãos acessórios deste Conselho 
competentes. 

- Operações de Fiscalização 



Observado também nos relatórios apresentados, para apreciação da CCAA, que o Arquiteto Fiscal Thiago 
Pereira Martins tem recebido o maior número de reembolsos devido aos deslocamentos para a 
fiscalização de campo. 

Para os devidos esclarecimentos fora questionada a Gerencia Técnica por que desse número de reembolsos 
realizado ao Arquiteto Fiscal Thiago e poucos reembolsos aos demais Arquitetos Fiscais, sendo que a 
Gerente Fernanda Menezes nos respondeu que:  

“[...] 

Em relação ao questionamento do Conselheiro Sérgio informo que as ações de fiscalização são 
construídas com base em fiscalização inteligente onde muitas atividades são realizadas de gabinete, 
sendo que tem se dado prioridade ao quesito denúncias. 

No tocante à fiscalização em campo, em que pese outros fiscais realizarem o “bate e volta”, o fiscal 
Thiago é o que mais se dispõe a realizar deslocamentos mais longos e que implicam em pernoitar 
fora de casa.[...]” 

Em que pese as afirmações da Gerente Técnica Fernanda Menezes, sugiro que essa questão deva ser melhor 
estudada pela Comissão de Exercício Profissional - CEP, assim como pela Gerencia Técnica, para manter 
a isonomia de tratamento entre os Arquitetos Fiscais do CAU/SC, para evitarmos futuros questionamentos 
trabalhistas. 

- Transposições orçamentárias 

De acordo com a Portaria Normativa Nº 09/2014 do CAU/SC que dispõe sobre as Diretrizes de 
Planejamento, Execução e Acompanhamento do Orçamento Anual do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, bem como regulamenta os respectivos procedimentos 
administrativos e financeiros, em seu art. 9º estabelece que: 
 

“[...]Art. 9º O Setor de Planejamento e Orçamento do CAU/SC realizará transposições 
orçamentárias com autorização expressa do Gerente Geral do CAU/SC, nas contas de despesas 
dentro do mesmo Plano de Ação/Centro de Custo, com a condição de não ultrapassar o valor de 
quatro mil reais.  
 
Parágrafo Primeiro – Havendo a necessidade de transposições entre planos de ação distintos e/ou 
com valores superiores a quatro mil reais, deverá obrigatoriamente ser autorizado pelos 
responsáveis dos Planos de Ação envolvidos e Diretorias Administrativa e Financeira. O Setor de 
Planejamento e Orçamento enviará mensagem eletrônica, com justificativa e motivação, que deverá 
ser respondida em até dois dias úteis.[...]” 
 

Saliento que conforme Art. 122 do Regimento Interno do CAU/SC cabe a CCAA por finalidade zelar pela 
organização, funcionamento, além do equilíbrio econômico-financeiro do CAU/SC e que tais documentos 
nunca foram sequer apresentados a esta comissão.  
Sendo apresentado somente para a nossa apreciação os relatórios gerenciais financeiros onde notam-se 
apenas números (quantidades) de transposições realizadas, se destacar rubricas, valores, planos de 
ação/centro de custos e nem com as autorizações das diretorias envolvidas. 
 

- Das aprovações das matérias no âmbito das comissões ordinárias 

Tenho observado, não sei se propositalmente ou por desconhecimento do Regimento Interno, que a CCAA 
vem descumprindo desde sua composição anterior e agora novamente, com o previsto na Seção III daquele 
regulamento. O Regimento versa em seus artigos 107 a 121 sobre as reuniões das comissões ordinárias, das 
quais a CCAA está incluída. 

Destaco especialmente os art. 113, 116 e 117 que dispõem: 

“[...]Art. 113. As ordens dos trabalhos das reuniões das comissões ordinárias obedecem à seguinte 
sequência:  



I verificação do quórum;  
II leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  
III leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;  
IV comunicados;  
V apresentação da pauta, e extrapauta, quando houver;  
VI distribuição das matérias a serem relatadas; e  
VII relato, discussão e apreciação das matérias.  
Parágrafo Único. A ordem dos trabalhos pode ser alterada em função de matéria urgente para 
apreciação, após a verificação do quórum. 
[...] 
Art. 116. O integrante de comissão ordinária deve relatar documento a ele distribuído de forma 
clara, concisa, objetiva e legalmente fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou 
relatório e voto fundamentado.  
Art. 117. Após o relato da matéria, qualquer integrante de comissão ordinária pode pedir vista do 
documento, devolvendo-o, obrigatoriamente, na mesma reunião, acompanhado do relatório e 
voto fundamentado.[...]” (grifo nosso) 

 
Enfatizo que nenhuma matéria apreciada pela CCAA, foi objeto de relatório de qualquer de seus 
membros, menos ainda de relatório e voto fundamentado. Documentos esses essenciais para os Registros 
do CAU/SC, quando do apontamento das responsabilidades que nós Conselheiros somos investidos; 

Saliento também, que para fiel cumprimento desse Regimento devemos dispor de maior tempo, interesse e 
dedicação no estudo, na participação, e cumprimento de nosso dever para com o Conselho e os Profissionais 
Arquitetos e Urbanistas. 

 

Do Voto 

Por fim, recomendo: 

A Coordenação da CCAA observação e retificação da Portaria Normativa nº 08/2014, com base no 
Regimento Interno do CAU/SC, caso entenda a necessidade; Que solicite a Gerencia Financeira que quando 
da apresentação de seus relatórios o façam completos com as documentações pertinentes conforme 
determina a Portaria Normativa Nº 09/2014; com relação às transposições orçamentárias que a Gerencia 
Financeira - GERFIN quando da apresentação de seu relatório a CCAA as apresente com as rubricas, 
valores e autorizações dos responsáveis, origens e destinos 

Com relação a locação da sala para a GERTEC, manifesto que não sou contrário ao mérito, somente que se 
cumpram os ritos legais e processuais internos do CAU/SC; que declare o processo irregular e devolva aos 
setores competentes paras as correções. 

Com relação as operações de fiscalização que a CEP e a GERTEC, caso entendam a necessidade, que criem 
mecanismos que garantam a isonomia de desempenho de função entre os Arquitetos Fiscais;  

Que o CAU/SC em todas as suas comissões cumpram as normativas de distribuição de matérias para que 
os conselheiros e membros das comissões possam proferir seus votos com tempo hábil para o 
aprofundamento necessários que as matérias requerem. 

  



Apresento, ainda, requerimento ao Plenário do CAU/SC para que, de acordo com o art. 24, inciso XXXIV, 
instaure sindicância ou processos administrativos, tantos quanto forem necessários, para apuração de 
responsabilidade dos possíveis descumprimentos das Portarias Normativas do CAU/SC, Deliberações da 
CCAA, Regimento Interno do CAU/SC. 
 
Diante do exposto sou pela rejeição das contas do ano do 2015. 

 

 

Arq. Sergio Oliva 
Conselheiro Titular 

Comissão de Contas e Atos Administrativo - CCAA 



Anexo do tópico 3.5 - Descrição Sucinta
dos Cargos - Descrição Sucinta dos Cargos

 



 

 

Descrição sucinta dos cargos 

Gerente Geral 

Planejar, coordenar, supervisionar e organizar as atividades da sua 
gerência e das demais, visando assegurar que todas as atividades sejam 
executadas dentro das normas e políticas estabelecidas pelo CAU/SC e 
CAU/BR; 
Implantar, coordenar e controlar a aplicabilidade das políticas, diretrizes, 
procedimentos e normas aprovadas observando o regimento interno e as 
orientações do Presidente do CAU-SC, as liberações do conselho diretor e 
as orientações do CAU-BR. 
Coordenar a formulação e o direcionamento e a implantação dos 
programas, projetos e ações de natureza estratégica. 
Definir, implementar e coordenar as avaliações por indicadores de gestão 
que subsidiem a avaliação e o monitoramento das atividades. 

Procurador 
Jurídico 

Gerir os processos jurídicos do CAU/SC, tanto nos aspectos preventivos 
quanto na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar 
para resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e 
decisões do CAU/SC. 

Assessor 
Especial 

 

Prestar assessoria nas atividades de comunicação e assessoria 
parlamentar planejando, organizando e supervisionando as atividades 
relativas a essas áreas, atuando como unidade de apoio na organização e 
realização dos eventos estaduais nas atividades de cooperação mútua e 
de relacionamento entre o CAU/SC e as entidades de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, visando ao intercâmbio de informações e 
experiências. 

Gerente Técnico 

Gerenciar, planejar e coordenar as atividades desenvolvidas no sistema 
de informação e comunicação do CAU/SC, além das deliberações relativas 
às demandas técnicas e de fiscalização dos profissionais para garantir 
cumprimento efetivo de normas e instruções. 

Gerente 
Financeiro 

Gerir a administração dos recursos financeiros do CAU/SC, suprindo a 
diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a em análises 
estratégicas e tomadas de decisões, com o objetivo de minimizar o 
impacto financeiro da materialização dos riscos.  
Controlar as contas a receber, as contas a pagar, contabilidade e auditoria 
financeira.  

Gerente 
Administrativo 

Gerir os processos administrativos de recursos humanos, de compras, 
licitações e contratos, patrimônio, almoxarifado e os serviços gerais do 
Conselho, garantindo a efetividade do desenvolvimento das rotinas de 
Trabalho. 

Arquiteto Fiscal 

Fiscalizar e orientar o exercício da profissão, visando o cumprimento das 
disposições legais referentes à orientação e fiscalização do exercício 
profissional de acordo com as regras estabelecidas pelo CAU/SC. 

 

Analista Técnico 

Instruir o Plenário, Comissões, e Gerência Técnica em assuntos de caráter 
eminentemente técnico nas áreas da Arquitetura e Urbanismo e nos 
estudos e elaboração de procedimento para a realização de fiscalização 
profissional. 



 

 

Ouvidor 

Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas no Setor 
de Ouvidoria, formando um canal de comunicação eficiente entre o 
CAU/SC e o Arquiteto e Urbanista, bem como o público em geral, por 
meio das melhores práticas de atendimento, buscando soluções 
adequadas no âmbito de suas atribuições. 

Analista Jurídico 
Prestar assessoria jurídica as Comissões permanentes e especiais bem 
como a estrutura administrativa do CAU/SC, com o propósito de fornecer 
suporte jurídico administrativo dos atos de decisões do Conselho. 

        Analista 
Administrativo 

Realizar atividades de natureza administrativa, efetuando análises, 
controles, atualização de informações e interface com as outras áreas do 
Conselho, bem como executar e prover informações inerentes a recursos 
humanos, compras, licitações e contratos, patrimônio e serviços gerais. 

Analista 
Financeiro 

Efetuar análise dos sistemas de controles financeiros e contribuir para 
melhorar o desempenho econômico, através do levantamento e análise 
de informações sobre os fluxos de caixa e custos, bem como desenvolver 
ações relacionadas à elaboração e acompanhamento do planejamento e 
orçamento do CAU/SC. 

Analista de 
Compras, 

Contratos e 
Licitações 

Realizar atividades relativas a aquisições, contratos bem como as 
licitações em todas as modalidades e ao cadastramento de licitantes e 
ainda realizar dispensas e inexigibilidades de licitação para que seja 
realizado nos parâmetros estabelecidos por lei. 

Secretária 

Realizar atividades de apoio ao gabinete da presidência, diretoria, 
gerências e comissões, envolvendo atendimento, organização de agenda, 
redação de correspondência, preparação de relatórios, e apoio na 
organização de cursos, palestras e reuniões, entre outras tarefas de 
suporte gerencial para o efetivo desenvolvimento das rotinas de 
trabalho. 

Assistente 
Financeiro 

Prestar suporte nas atividades da área financeira do CAU/SC, efetuando 
levantamentos e controles relativos aos registros das transações 
necessárias à gestão do Conselho para o efetivo desenvolvimento das 
rotinas de trabalho. 

Assistente 
Técnico 

Prestar suporte em atividades relacionadas ao registro de 
responsabilidade técnica e os respectivos acervos, análise de 
documentação para cadastro de pessoas física e jurídica em sistema 
específico, para o efetivo desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Assistente 
Administrativo 

Prestar apoio nas tarefas de rotina administrativa das áreas de recursos 
humanos, compras, licitações e contratos, patrimônio, almoxarifado e 
serviços gerais fornecendo e recebendo informações necessárias ao 
efetivo desenvolvimento das rotinas de trabalho. 

Assistente de 
Comissões 

Desenvolver atividades relacionadas à elaboração de pautas e atas, 
pesquisas e estudos de temas pertinentes ao Conselho para contribuir no 
bom andamento das reuniões das comissões. 

 



Anexo do tópico 4.2 - Resultados CAUSC -
Detalhamento dos resultados para os
planos de ação do CAU/SC em 2015

 



            Valor (R$)                                                  

(A-B)

               (%)               

(B/A)

                                              6.057.924                                       5.909.493 -                         148.431                               97,5 

                                              5.437.924                                       5.016.487 -                         421.437                               92,3 

                                              2.102.900                                       1.968.434 -                         134.466                               93,6 

                                              1.668.951                                       1.570.424 -                           98.527                               94,1 

                                                 312.849                                          268.909 -                           43.940                               86,0 

                                                 121.100                                          129.101                                8.001                             106,6 

                                              3.335.024                                       3.048.053 -                         286.971                               91,4 

                                                 502.000                                          728.953                            226.953                             145,2 

                                                 118.000                                          164.053                              46.053                             139,0 

                                        - 

                                         3.442.504                                      150.751 -                      3.291.753                                  4,4 

                                         3.442.504                                          150.751 -                      3.291.753                                  4,4 

                                        - 

                                         9.500.428                                  6.060.244 -                   3.440.184                               63,8 

                                         8.897.796                                       5.123.800 -                      3.773.995                               57,6 

                                         5.125.205                                       1.392.279 -                      3.732.926                                   27 

                                         3.772.590                                       3.731.522 -                           41.069                                   99 

                                             196.951                                      196.951                                        0                                100 

                                             307.001                                      307.001 -                                      0                                100 

                                               98.679 -                           98.679                                      - 

                                         9.500.428                                  5.627.753 -                   3.872.675                               59,2 

                                                              -                                          432.492                            432.492                                     -  

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

 I - TOTAL DAS FONTES

1.1.1 Anuidades

VARIAÇÃO (I-II)

1 Programação Operacional

II - USOS

2.2 Outras Receitas

Projetos

Atividades

1.1.2 RRT

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

2 Aportes ao Fundo de Apoio

3 Aporte ao CSC

4 Reserva de Contingência*

II – TOTAL DE USOS

A Reserva de Contingência foi utilizada para ajustes orçamentários a medida de que os projetos e atividades demandaram dispêndios, ou não previstos, ou quando o planejamento 

foi insuficiente. Adicionalmente, as transposições da Reserva de Contingência, buscaram garatir os objetivos e metas de cada Plano de Ação, sem comprometer os demais;

Desta forma, os Planos de Ação que receberam recursos da Reserva de Contingências foram: 

* GP - Manter e desenvolver as atividades do GP (R$ 1.250,00 Ajuste nas contas de pessoal); 

* Manter e desenvolver as atividades da GERFIN (R$ 26.053,96 Ajuste nas contas de pessoal e taxas bancárias);

* Manter e desenvolver as atividades da GERTEC (R$ 19.088,31 Ajuste nas contas de pessoal);

* GP - Assessoria Especial (R$ 20.996,18 Ajuste nas contas de pessoal);

* CEP - Manter e desenvolver as atividades da CEP (R$ 1.569,36 Ajuste nas diárias de conselheiros);

* CCAA - Manter e desenvolver as atividades da CCAA (R$ 154,90 Ajuste nas diárias de conselheiros);

* Operação de Fiscalização (R$ 787,66 Ajuste nas contas de pessoal);

* Manter de Desenvolver as Atividades da CORTEC (R$ 10.450,77 Ajuste nas contas de pessoal);;

* GP - Procuradoria Geral (R$ 1.825,70 Ajuste nas contas de pessoal);;

* SG - Manter e desenvolver as atividades da SG (R$ 181,09 Ajuste nas contas de pessoal);

* Manter e desenvolver as atividades da GERADM (R$ 114,24 Ajuste nas contas de pessoal);

* Manter e desenvolver as atividades da GERGERAL (R$ 653,34 Ajuste nas contas de pessoal);

* GP - Representação Institucional do CAU/SC (R$ 1.217,00 Ajuste para Execução do Projeto);

* CEF - Premiação Acadêmica (R$ 560,00 Ajuste para Execução do Projeto);

Total R$ 84.902,51.

Despesa de Capital de R$ 150.751,45 para refletir a execução orçamentária.

1.1.1.3 Taxas e Multas

2 Receitas de Capital

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

1.4 Fundo de Apoio

PROGRAMAÇÃO 2015

        Valor Programado (R$)                 

(A)
Especificação

I. FONTES

      Valor Executado (R$)           

(B)

Relatório de Gestão – Exercício 2015 
CAU/SC

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Gerência Financeira CAU/SC

DATA DE ELABORAÇÃO: Março e Abril 2016

Período: 2015

Variação

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1.2 Pessoa Jurídica
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2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

Objetivando o melhor aproveitamento dos Projetos e Atividades programadas para 2015, se fizeram necessárias algumas transposições 

orçamentárias, principalmente em função das limitações financeiras de cada evento. Ademais, vislumbrando um cenário econômico, de 

arrecadação, desfavorável buscou-se o contingenciamento de comprometimento dos orçamento de alguns projetos e atividades.

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Para o atingimento dos objetivos estratégicos de 2015, o CAU/SC reestruturou a Gerência Técnica, criando uma Coordenação Técnica, voltada

exclusivamente para o Atendimento Técnico ao arquiteto e urbanista e sociedade, além de promover a capacitação dos fiscais e a consolidação

de procedimentos de fiscalização.

Promoveu o Encontro Anual com o tema “Oxigenar o Ensino de Arquitetura e Urbanismo”, promovendo a discussão e compartilhamento de

práticas pedagógicas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, entre escolas brasileiras e estrangeiras.

Difundiu por meio de relações institucionais e campanha publicitária as atribuições e formação do arquiteto e urbanista. 

Por meio do projeto “Reuniões da CED/CEAU "Ética, Salário Mínimo, e Tabela de Honorários", promover o exercício ético e qualificado da

profissão.

Por meio dos projetos “Seminário Regional CED Sul”, “Premiação TCC“, “Empreender em Arquitetura” e “Patrocínio”, estimular o conhecimento, 

o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.

Os projetos “Implantar Gestão Estratégica”, ”Encontro Anual - Oxigenar o ensino de Arquitetura e Urbanismo”, “Divulgação Institucional” e

“Atendimento Técnico Qualificado” têm como objetivo estratégico principal assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os

Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade.

Através dos projetos “Treinamento e Desenvolvimento dos Empregados do CAU/SC “ e “Treinamento e Desenvolvimento dos Empregados do

CAU/SC” têm como objetivo estratégico principal desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.

Por meio do dos projetos “Gestão de Arquitetura, Fiscalização e SICCAU”, “Adquirir equipamentos de informática”, “Manutenção da sede

provisória do CAU/SC”, “Adquirir mobiliário para sede provisória do CAU/SC” ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a

gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.

Por meio do projeto “Sede definitiva CAU/SC”, valorizar a Arquitetura e Urbanismo.

Através dos projetos “Desenvolvimento de conteúdo da CTPU” e “Seminário Cidades Democráticas e Regiões Metropolitana” garantir a

participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana.

Por meio do projeto “Semanas de Arquitetura e Urbanismo das Escolas, Palestras para Formandos e Biometria” atingir o objetivo estratégico

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

Por meio do projeto “Operação de Fiscalização”, atingir o objetivo estratégico principal de tornar a fiscalização um vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura e Urbanismo.
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3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

METAS FÍSICAS RESULTADOS Justificativas para as metas físicas e resultados METAS FINANCEIRAS 

Unidade Responsável P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados  Programação Aprovada (A)  Transposição   (B)  Total Aprovado + Transposição                                          Total Executado                            (D)  % de Execução  Justificativas para as financeira

Comissão de Ética e Disciplina A
Manter e Desenvolver as Atividades 

da CED

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Realização de, ao menos, 12 

reuniões da comissão.
Realizadas 22 reuniões

Organizar, desenvolver, promover 

e manter a divulgação do Código de 

Ética e Disciplina aos profissionais, 

às entidades de classe, às 

instituições de ensino superior, às  

sociedades civis e organizadas, ao 

poder público e ao público em 

geral. 

Atividades da comissão executadas, com 19 

deliberações da Comissão e 8 propostas 

plenárias. Em 2015, foram 63 processos éticos 

concluidos.

Comissão executou as atividades confome o previsto                              55.400               (9.508)                                          45.892                                           29.439 64,1

Transposições efetuadas para contemplar os ajustes 

com despesa de pessoal decorrente da Reprogramação 

2015. 

Despesa programada ficou aquém em virtude da 

redução de 1 membro da comissão. 

Comissão de Ética e Disciplina P

Reuniões da CED/CEAU "Ética, 

Salário Mínimo, e Tabela de 

Honorários"

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão
Realização de 03 reuniões Nenhuma reunião realizada

Conscientização dos deveres, 

obrigações e vantagens
Projeto não executado Projeto não executado em função de falta de calendário                              15.000             (14.788)                                                212                                                    -   0,0

Transposições efetuadas para contemplar os ajustes 

com despesa de pessoal decorrentes da reprogramação, 

e para suplementação de metas previstas no orçamento.

Comissão de Ética e Disciplina P Seminário Regional CED Sul

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização de Seminário 

regional
Seminário não executado

Organizar, desenvolver, promover 

e manter seminários na regional sul 

do país. 

Projeto não executado
O seminário não foi executado pois o tema foi abordado em 

outros eventos em que a CED participou
                               5.010               (4.390)                                                620                                                    -   0,0

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Comissão de Contas e Atos Administrativos A
Manter e desenvolver as atividades 

da CCAA

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Realização de, ao menos, 12 

reuniões da comissão.
Realizadas 15 reuniões

Manutenção da estrutura e 

desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Comissão de Contas e 

Atos Administrativos.

Atividades da comissão executadas, com 20 

deliberações da Comissão e 5 propostas 

plenárias.

Comissão executou as atividades confome o previsto                              22.039                 3.463                                          25.502                                           24.970 97,9
Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Comissão de Contas e Atos Administrativos P Implantar Gestão Estratégica

Assegurar a eficácia no atendimento 

e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Realização de um 

Planejamento Estratégico do 

CAU/SC

Planejamento Estratégico 

realizado 

Implementar sistema de gestão 

estratégica para o CAU/SCplenárias 

e de comissões permanentes

Realização do Planejamento Estratégico do 

CAU/SC, com a definição do Mapa Estratégico 

(anexo) do conselho, com a identidade 

organizacional, objetivos estratégicos e, por fim, 

a eleição de nove projetos estratégicos para 

execução em 2016, sendo eles: 

1. Gestão do Planejamento Estratégico;

2. Novo Modelo de Gestão e Estruturação das 

Regionais;

3. Comunicação Integrada;

4. Patrocínio Institucional Integrado;

5. Fiscalização com Ênfase em Ações e Perfis 

Inovadores;

6. Intranet;

7. Mapeamento de Processos;

8. Plano de Desenvolvimento Humano Integrado;

9. Plano de Disseminação da Informação e 

Incentivo à Adimplência.

Projeto executado, de acordo com programação de contratação 

da assessoria e grupo de trabalho dedicado
                             67.200               (5.053)                                          62.147                                           59.408 95,6

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015 em projetos e 

atividades diversas. 

Comissão de Contas e Atos Administrativos P Patrocínio

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Empregar 100% dos recursos 

do Edital
Empregado 38,5% do previsto

Patrocinar projetos que contribuam 

para o desenvolvimento e 

promoção do tema “Planejamento 

Urbano”, bem como para a 

imagem do CAU/SC perante seu 

público

As entidades aprovadas no edital de patrocínio 

CAU/SC 01/2015 tiveram seus projetos 

patrocinados, bem como prestaram contas das 

verbas recebidas

Execução de acordo com cronograma do edital. Vale mensão que 

paerte do patrocínio foi inscrito em restos a pagar
                             85.000                        -                                            85.000                                           69.496 81,8

Comissão de Contas e Atos Administrativos P
Treinamento e Desenvolvimento dos 

Empregados do CAU/SC  

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

Realização e participação dos 

empregados do CAU/SC em 

eventos de desenvolvimento 

profissional, dentro das 

atividades pertinentes de cada 

setor.

Participação de 14 funcionários 

em encontro e eventros 

externos do CAU/SC, alem da 

contratação de curso de licitação 

para analista de Compras e 

Contratos

Desenvolver plano estratégico de 

treinamento aos empregados do 

CAU/SC

Projeto parcialmente executado. Foi transferido 

para a Gerência Administrativa  na 

Reprogramação Orçamentária.

Projeto executado no primeiro semestre, de acordo com as 

ofertas e necessidades de aperfeiçõamento dos empregados
                             38.247                    735                                          38.982                                           38.982 100,0

Transposições efetuadas para suplementar as despesas 

já previstas na reprogramação 2015 no projeto 

"Treinamento e Desenvolvimento dos Empregados do 

CAU/SC".

Comissão de Exercício Profissional A
Manter e desenvolver as atividades 

da CEP

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Realização de, ao menos, 12 

reuniões da comissão.

Realizadas 14 reuniões em 2015, 

com 32 atribuições deliberadas e 

72 processos deliberados

Manutenção da estrutura e 

desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Comissão de Exercício 

Profissional.

Atividades da comissão executadas, com 14 

deliberações da Comissão e 14 propostas 

plenárias. Além de tratar de temas como: 

Discussão sobre estratégias para fiscalização

Discussão sobre atribuições profissionais

Participação dos membros da CEP em eventos 

estaduais e federais que trataram de questões 

relacionadas a prática profissional e a 

fiscalização do exercício profissional de  

arquitetura e urbanismo

Comissão executou as atividades confome o previsto                              24.434                 6.620                                          31.054                                           30.866 99,4

Transposições efetuadas para suplementar as despesas 

já previstas na reprogramação 2015 na atividade 

"Manter e desenvolver as atividades da CEP".

Comissão de Exercício Profissional P
Gestão de Arquitetura, Fiscalização e 

SICCAU

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Realização de Workshop sobre 

inovação para empresas de 

Arquitetura e Urbanismo.

Realização em Florianópolis do 

Workshop “Inovação e 

Empreendedorismo” em 

parceria com o SEBRAE, visando 

estimular os arquitetos e 

urbanistas a empreender, 

podendo resultar numa nova 

forma de fazer arquitetura:

Evento : Workshop Inovação e 

Empreendedorismo - SEBRAE

Dia: 12 de novembro de 2015 - 

Número de participantes: 125 

pessoas

Dar apoio e suporte as atividades 

que concernem a profissão do 

Arquiteto e Urbanista.

Projeto executado com sucesso, inclusive com o 

desenvolvimento de conteúdo e material para 

oficinas de Empreendedorismo e Inovação, que 

serão ofertados aos profissionais em 2016.

Projeto realizado de acordo com o planejamento. O contrato 

previa pagamentos parcelados, conforme as etapas foram 

concluidas. Parte do pagamento (R$ 65.000,00) foi inscrito em 

restos a pagar..

                             73.056                       (0)                                          73.056                                           72.773 99,6

Comissão de Ensino e Formação A
Manter e desenvolver as atividades 

da CEF

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização de, ao menos, 6 

reuniões da comissão.
Realizadas 11 reuniões em 2015.

Manutenção da estrutura e 

desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Comissão de Ensino e 

Formação.

Atividades da comissão executadas, com 13 

deliberações da Comissão e 3 propostas 

plenárias. Além de tratar de temas como: 

Estratégias para Cadastro de Cursos de 

Arquitetura e Urbanismo

Conscientização dos coordenadores de curso de 

arquitetura e urbanismo sobre a importância do 

pedido tempestivo de reconhecimento do curso 

junto ao MEC

Participação dos membros da CEF em eventos 

estaduais e federais que trataram de questões 

relacionadas ao ensino de  arquitetura e 

urbanismo

Comissão executou as atividades confome o previsto                                9.000                    329                                            9.329                                             8.835 94,7

Transposições efetuadas para suplementar as despesas 

já previstas na reprogramação 2015 na atividade 

"Manter e desenvolver as atividades da CEF".

Comissão de Ensino e Formação P
Encontro Anual - Oxigenar o ensino 

de Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no atendimento 

e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Realização do Encontro Anual 

do CAU/SC

Encontro anual realizado 

juntamento da Premiação TCC

Desenvolver o relacionamento e 

temas de aprofundamento 

profissional dos Arquitetos e 

Urbanistas

Realização do 3º Encontro Anual do CAU/SC, 

cujo tema em 2015 foi “Oxigenar o Ensino de 

Arquitetura e Urbanismo”. O evento contou com 

oito palestrantes, inclusive dois deles do exterior 

(Equador e Argentina)

 O encontro discutiu práticas pedagógicas 

inovadoras no processo de ensino e 

aprendizagem, além doa promoção do 

compartilhamento das boas práticas das escolas 

brasileiras e estrangeiras.

Dias: 11 e 12 de dezembro de 2015 - Número de 

participantes: 80 pessoas.

Projeto executado de acordo com a organização, buscando 

otimizar os recursos foi realizado concomitante ao Premiação 

TCC

                             80.000             (13.291)                                          66.709                                           47.222 70,8

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015 em projetos e 

atividades diversas. 

Comissão de Ensino e Formação P Premiação TCC

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Realização de premiação 

academica, valorizando os 

melhores trabalhos de 

conclusão do cruso de 

Arquitetura e Urbanismo em 

SC

Premiação realizada, com 5 

premiados e 3 mensões 

honrosas

Valorizar o Trabalho de Conclusão 

de Curso de alunos formandos das 

escolas de arquitetura e urbanismo 

de Santa Catarina

Realização do 3º Prêmio para estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. O 

projeto tem como objetivo promover a 

valorização profissional por meio de premiação 

dos trabalhos de conclusão de texto de 

estudantes das escolas catarinenses de 

Arquitetura, além de contribuir para qualificação 

do ensino.

Dia: 11 de dezembro de 2015 - Número de 

participantes: 80 pessoas.

Projeto executado de acordo com a organização, buscando 

otimizar os recursos foi realizado concomitante ao Encontro 

Anual

                             50.000               16.355                                          66.355                                           65.795 99,2

Transposições efetuadas para suplementar despesas já 

previstas na Rerprogramação 2015 correlacionadas ao 

projeto "Premiação TCC".



3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

METAS FÍSICAS RESULTADOS Justificativas para as metas físicas e resultados METAS FINANCEIRAS 

Unidade Responsável P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados  Programação Aprovada (A)  Transposição   (B)  Total Aprovado + Transposição                                          Total Executado                            (D)  % de Execução  Justificativas para as financeira

Comissão Temporária de Patrimônio P Sede definitiva CAU/SC Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver "programa de 

necessidades" para aquisição 

da sede prórpia do CAU/SC

Programa de Necessidades 

desenvolvido

A Comissão, desenvolveu o programa de 

necessidades, considerando todas as 

prerrogativas de funcionamento e crescimento 

do CAU/SC

Comissão desenvolveu material conforme previsto                        3.156.485                   (420)                                    3.156.065                                                    -   0,0

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015 em projetos e 

atividades diversas

Comissão Temporária de Patrimônio A
Manter e desenvolver as atividades 

da Comissão de Patrimônio - CTP

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Realização de, ao menos, 8 

reuniões da comissão.
Realizadas 7 reuniões em 2015.

Manutenção da estrutura e 

desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Comissão Temporária 

de Patrimônio. 

Atividades da comissão executadas 

parcialmente, com 7 deliberações da Comissão e 

2 propostas plenárias.

Comissão executou as atividades confome o previsto                                9.439                   (500)                                            8.939                                             4.771 53,4

Transposição efetuada para realizar ajustes com 

despesas de pessoal decorrentes da Reprogramação 

2015 em variados centros de custos. 

Comissão Temporária de Politicas Urbanas A
Manter e desenvolver as atividades 

da CTPU

Garantir a participação dos 

Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão 

urbana

Realização de, ao menos, 10 

reuniões da comissão.

Realizadas 9 comissões em 

2015.

Desenvolver e executar atividades 

sobre questões relacionadas à 

habitação de interesse social e 

políticas urbanas.

Atividades da comissão executadas 

parcialmente, com 8 deliberações da Comissão e 

1 propostas plenárias.

Comissão executou as atividades confome o previsto                              16.743                   (500)                                          16.243                                           11.259 69,3

Transposição efetuada para realizar ajustes com 

despesas de pessoal decorrentes da Reprogramação 

2015 em variados centros de custos. 

Não realizada 1 das reuniões previstas e algumas 

ausências de membros na comissão.

Comissão Temporária de Politicas Urbanas P
Desenvolvimento de conteúdo da 

CTPU

Garantir a participação dos 

Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão 

urbana

Desenvolver conteúdo de 

interesse civil com temas de 

planejamento urbano

Conteúdo parciamente 

desenvolvido

Ampliação  e  divulgação  das  

discussões  acerca  de  Planos  

Estaduais  e Municipais de 

Habitação e Documento  Bases  

Políticas  das  Escalas  trabalhadas  

pelo  CAU/SC

Realização em Blumenau do “Encontro e Debate: 

Planejamento Diretor Participativo: Um Projeto 

de Cidade para as Pessoas”. Na ocasião foram 

abordados, por meio de oficinas com 

metodologia participativa, os temas escala da 

cidade, processos participativos e planejamento 

urbano, o que estimulou o debate e a percepção 

sobre os problemas reais e interesses distintos 

envolvidos na elaboração de um Plano Diretor. 

Também contou com uma palestra destacando a 

importância do olhar nossas cidades sob todos 

os aspectos e escalas, e criar canais e formas das 

pessoas participarem do processo de revisão do 

Plano Diretor. 

Dia: 03 de dezembro de 2015 - Número de 

participantes: 50 pessoas.

O conteúdo foi parcialmente desenvolvido em função da 

complexidade do tema
                             40.000               (1.655)                                          38.345                                             6.300 16,4

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Houve uma alteração de projeto por parte da comissão, 

também em virtude de prioridade de dar 

prosseguimento a outros projetos em decorrência da 

queda da arrecadação no final de ano.

Comissão Temporária de Politicas Urbanas P
Seminário Cidades Democráticas e 

Regiões Metropolitana

Garantir a participação dos 

Arquitetos e Urbanistas no 

planejamento territorial e na gestão 

urbana

Realização de Seminário sobre 

Cidades democráticas e 

regiões metropolitanas

Seminário executado

Ampliação  e  divulgação  das  

discussões  acerca  de  Planos  

Estaduais  e Municipais de 

Habitação e Documento  Bases  

Políticas  das  Escalas  trabalhadas  

pelo  CAU/SC

Seminário executado, co m a contratação de 

serviço de organização de eventos
Seminário executado de acordo com o planejado                              12.960                        -                                            12.960                                           12.960 100,0

Comissão de Comunicação A
Manter e desenvolver as atividades 

da Comissão de Comunicação

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com 

a sociedade

Realização de, ao menos, 10 

reuniões da comissão.
Realizadas 10 reuniões em 2015.

Manter e desenvolver as atividades 

e projetos da Comissão de 

Comunicação.

Atividades da comissão executadas, com 10 

deliberações da Comissão e 0 propostas 

plenárias.

Comissão executou as atividades confome o previsto                                7.100                        -                                              7.100                                             4.586 64,6

Comissão de Comunicação P Divulgação Institucional

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com 

a sociedade

Contratar agencia 

especializada em divulgação 

institucional

Agencia contratada para as 

divulgações do CAU/SC

Divulgar a instituição e a profissão 

dos Arquitetos e Urbanistas com o 

intuito de valorizar o ofício dos 

mesmos

Divulgação da campanha "Contrate quem tem 

Formação e Atribuição" desenvolvida ao longo 

de 2015

Projeto desenvolvido conforme planejamento                            350.000                       18                                        350.018                                         288.918 82,5

Transposição efetuada para suplementação de meta 

prevista na Reprogramação 2015 referente ao projeto 

"Divulgação Institucional". 

Comissão Temporária de Relação 

Interprofissional
A

Manter e Desenvolver as atividades 

da Comissão Temporária de Relação 

interprofissional

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Estreitar o relacionamento 

com o CREA/SC, com a 

realização de de um seminário 

de integração pessoal e, ao 

menos, 10 reuniões da 

comissão.

Realizadas 6 reuinões em 2015.

Manter e Desenvolver as atividades 

da Comissão Temporária de 

Relação interprofissional.

Atividades da comissão executadas 

parcialmente, com 2 deliberações da Comissão. 

Importante ressaltar, a realização em 

Florianópolis do “I Seminário de Integração 

Interprofissional” (Seminário CAU/CREA- SC), 

fortalecendo a aproximação entre os dois 

Conselhos visando a construção de uma política 

de atuação conjunta no âmbito da fiscalização, 

das atribuições profissionais e ética profissional:

Dias: 22 e 23 de outubro de 2015 - Número de 

participantes: 90 pessoas

Comissão executou as atividades confome o previsto                                4.700                        -                                              4.700                                             1.787 38,0

Gabinete da Presidência A
Manter e desenvolver as atividades 

do GP

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Suportar as despesas 

operacionais do Gabiente da 

Presidência do CAU/SC

Despesas de 2015 suportadas

Manutenção das atividades que 

competem ao gabinete da 

presidência do CAU/SC

Execução das atividades da presidencia do 

CAU/SC, com despesas de transporte, 

alimentação, passagens aereas e ações de 

convocações específicas.

As ações diretas do Gabinete da Presidencia, e suas assessorias, 

desenvolvidas conforme a gestão 2015.
                           423.692               54.523                                        478.215                                         449.090 93,9

Transposições efetuadas para suplementar despesas já 

previstas, assim como também, para despesas não 

previstas na Reprogramação 2015 sendo necessária a 

utilização da Reserva de Contigência. 

Gabinete da Presidência A
Representação Institucional do 

CAU/SC

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Representar o CAU/SC em 

eventos de interesse do 

conselho

37 representações em 2015

Representação do CAU/SC, 

podendo ser por Conselheiros e/ou 

Arquitetos Convidados.

CAU/SC representado em eventos como: 

Palestras Institucionais, Semana Acadêmica, 

Colação de grau em Arquitetura e Urbanismo e 

COMDES

Atividade de representação foi desenvolvida de acordo com os 

eventos e oportunidades do CAU/SC se fazer presente.
                             15.645                 1.217                                          16.862                                           13.018 77,2

Transposição efetuada proveniente da Reserva de 

Contingência para despesa não prevista na 

Reprogramação 2015.

Alguns eventos previstas não se realizaram e, portanto, 

o CAU/SC não se fez presente.

Gabinete da Presidência A Relações Institucionais

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação com 

a sociedade

O CAU/SC se realcionar com 

entidades de interesses 

comum à Arquitetura e 

Urbanismo

09 Relacionamentos 

institucionais em 2015

Estar o CAU/SC bem relacionado 

com as mais diversas entidades 

ligadas ao exercício profissional de 

arquitetura e urbanismo

CAU/SC relacionou-se com entidades como: 

CAU/BR, Municícipios catarinenses, SINDUSCON, 

CREA/SC, AREA IT, PLAMUS, ASBEA, SEBRAE, 

UNICRED, CAUs"Ufs

Atividade executada conforme orfertas e interesses mútuos das 

entidades relacionadas
                             14.286               (4.360)                                            9.926                                             4.374 44,1

Transposição efetuada para variadors centros de custos 

referente a ajustes com despesas de pessoal decorrentes 

da Reprogramação 2015. 

Não houve o quantitativo de agendas previstas com 

entes que se relacionam com o CAU/SC.

Gabinete da Presidência P

Semanas de Arquitetura e 

Urbanismo das Escolas, Palestras 

para Formandos e Biometria.

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Estabelecer contato com as 

Escolas formadoras de 

Arquitetos e Urbanistas

Confeccionados 700 

cadernos/agendas para 

distribuição nas escolas

Apoiar, desenvolver e manter o 

apoio aos graduandos nos cursos 

de Arquitetura do estado de Santa 

Catarina.  

Realizadas visitas e entregue os cadernos, 

contudo previa-se mais ações de contato comas 

escolas

Projeto desenvolvido parcialmente em função de ter sido 

priorizado outros projetos voltados para a Formação do 

Profissional

                             43.500             (34.015)                                            9.485                                             8.171 86,1
Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Gabinete da Presidência A
 Fundo Nacional de Apoio aos CAU 

UF

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Realizar o repasse, ao CAU/BR, 

dos valores definidos nas 

Diretrizes Orçamentárias 2015

100% dos repasses efetuados

Participar da composição de 

recursos do Fundo de Apoio 

Financeiro aos CAU/UF

Participação conforme definições de resolução 

CAU/BR
Resolução nº 27 do CAU/BR                            196.951                        -                                          196.951                                         196.951 100,0

Gabinete da Presidência A Centro de Serviços Compartilhados

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Realizar o repasse, ao CAU/BR, 

dos valores definidos nas 

Diretrizes Orçamentárias 2015

100% dos repasses efetuados
Apoiar, desenvolver e manter o 

centro de serviços compartilhados. 

Participação conforme definições de resolução 

CAU/BR
Resolução nº 60 do CAU/BR                            307.001                         0                                        307.001                                         307.001 100,0

Gabinete da Presidência P Empreender em Arquitetura

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das 

melhores práticas em Arquitetura e 

Urbanismo

Participação de reunião com 

SEBRAE sobre o tema 

empreender em arquitetura

Reunião realizada

Dar apoio e suporte aos projetos 

relacionados com o desenvolver da 

profissão de Arquiteto e Urbanista. 

Reunião inicial para estudo de projetos futuros, 

em parceria com SEBRAE, que estimule e 

desenvolva o empreendedorismo no ramo da 

arquitetura

Necessidade de reunião com o tema, para planejamento futuro.                                    128                        -                                                  128                                                 128 100

Gabinete da Presidência A Assessoria Especial
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Estruturação da Assessoria 

Especial do CAU/SC

Estrutura da Assessoria especial 

preenchida

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

Assessoria Especial. 

Cargo de Assessor da Presidencia preenchido por 

Ricardo de Freitas, além de estagiários
Necessidade de funções de confiança e assessoria da presidencia                            105.076             (29.141)                                          75.935                                           75.692 99,7

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Gabinete da Presidência A Procuradoria Geral
Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Estruturação da Procuradoria 

geral do CAU/SC

Estrutura da Procuradoria Geral 

preenchida

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

Procuradora Geral.

Cargo de Procurador jurídico preenchido por 

Isabel Leal Marcon Leonetti, além de analista 

jurídico e estagiário

Necessidade de funções de confiança e Procuradoria Jurídica da 

presidencia
                           169.260             (56.708)                                        112.552                                         111.790 99,3

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Gerência Geral A

Manutenção e desenvolvimento das 

atividades rotineiras da Gerência 

Geral.

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Estruturação da Gerencia Geral 

do CAU/SC

Estrutura da Gerencia Geral 

preenchida

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

Gerência Geral.

Cargo de Gerente Geral preenchido por Jaime 

Teixeira Chaves

Necessidade de funções de confiança e Gerencia Geral do 

CAU/SC
                           190.222               10.701                                        200.923                                         199.910 99,5

Transposição efetuada para suplementação de meta 

prevista na Reprogramação 2015 referente a atividade 

"Manutenção e desenvolvimento das atividades 

rotineiras da Gerência Geral."



3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

METAS FÍSICAS RESULTADOS Justificativas para as metas físicas e resultados METAS FINANCEIRAS 

Unidade Responsável P/A Denominação Objetivo Estratégico Principal Aprovadas  Realizadas Aprovados  Realizados  Programação Aprovada (A)  Transposição   (B)  Total Aprovado + Transposição                                          Total Executado                            (D)  % de Execução  Justificativas para as financeira

Secretaria Geral A
Manter e desenvolver as atividades 

da Secretaria Geral.

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Estruturação da Secretaria 

Geral do CAU/SC

Estrutura da Secretaria Geral 

preenchida

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

Secretaria Geral.

Secretaria Geral estruturada com 2 Secretárias e 

01 Assistente de Comissões
Necessidade de Secretariar o CAU/SC                            154.078               16.539                                        170.617                                         168.968 99,0

Transposição efetuada para suplementação de meta 

prevista na Reprogramação 2015 referente a atividade 

"Manter e desenvolver as atividades da Secretaria 

Geral."

Secretaria Geral A Reuniões plenárias do CAU/SC
Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Realização de, ao menos, 12 

reuniões plenárias.
Realizadas 12 reuniões planárias

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras das 

Reuniões de Plenária.

Reuniões plenárias realizadas com infraestrutura 

e conforto

Necessidade de realização das Reuniões plnárias previstas 

regimentalmente.
                             74.100                 1.691                                          75.791                                           64.312 84,9

Transposição efetuada para suplementação de meta 

prevista na Reprogramação 2015 referente a atividade 

"Reuniões plenárias do CAU/SC."

Secretaria Geral A
Reuniões do Conselho Diretor do 

CAU/SC

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Realização de, ao menos, 06 

reuniões da diretoria.
Realizadas 11 reuniões em 2015.

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras das 

Reuniões do Conselho Diretos do 

CAU/SC.

Reuniões da diretoria realizadas com 

infraestrutura e conforto
Reuniões da diretoria realizadas conforme necessidade                              17.524                    109                                          17.633                                           14.543 82,5

Transposição referente a suplementação de metas 

previstas proviniente dos centros de custo " Encontro 

Anual - Oxigenar o ensino de Arquitetura e Urbanismo" 

e "Reuniões da CED/CEAU "Ética, Salário Mínimo, e 

Tabela de Honorários".

Secretaria Geral A
Reuniões do Colegiado das Entidades 

de Arquitetura e Urbanismo - CEAU

Estimular a produção da Arquitetura 

e Urbanismo como política de 

Estado

Realização de, ao menos, 10 

reuniões da comissão.
Realizadas 5 reuniões em 2015.

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras das 

Reuniões do Colegiado das 

Entidades de Arquitetura e 

Urbanismo.

Atividades da comissão executadas 

parcialmente, com 5 deliberações da Comissão.

Comissão executou as atividades confome Instituição do 

Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo (CEAU), 

cumprindo a determinação do artigo 61, §1º, da Lei 

12.378/2010;

                             16.500               (4.808)                                          11.692                                             7.814 66,8

Transposição referente a suplementação de metas 

previstas no centro de custo "Gestão administrativa do 

CAU/SC".  A porcentagem de 80% não foi alcançado 

devido a previsão de 10 reuniões no exercício e a 

realização de 5.

Gerência Técnica A
Manter e desenvolver as atividades 

da GERTEC

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Estruturar e manter a Gerencia 

Técnica

Gerencia técnica com estrutura 

de pessoal adequada, alémdas 

atividades desenvolvidas, cita-

se: Registro de 552 profissionais 

de diplomados no Brasil 

homologados; Interrupção de 59 

registros profissionais

Manter e desenvolver as atividades 

da gerência técnica do CAU/SC com 

suas funções e atribuições 

específicas

Gerência estruturada com 01 Gerente Técnica 01 

Analista Técnico e 03 Assistentes técnicos

Necessidade de Gerenciamento e operação das atividades 

técnicas
                           510.874            122.796                                        633.670                                         628.066 99,1

Transposição para suplementar metas previstas na 

Reprogramação 2015.

Gerência Técnica P Operação de Fiscalização

Tornar a fiscalização um vetor de 

melhoria do exercício da Arquitetura 

e Urbanismo

Estruturar e manter a 

Operação de Fiscalização

Operação de fiscalização com 

estrutura de pessoa adequada, 

inclusive com a unidade 

fiscalizatória de Chapecó 

estabelecida. Dos processos 

fiscalizatórios foram feitos: 132 

oriundos de Denúncias; 345 de 

Diligências; 197 de Rotina.

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras das 

operações de fiscalização. 

Fiscalização estruturada com 04 Arquitetos 

Fiscais

Necessidade de cumprir com as competencias do conselho de 

fiscalizar o exercício profissional
                           590.847             (31.454)                                        559.393                                         552.705 98,8

Transposição para suplementar metas previstas na 

Reprogramação 2015.

Gerência Técnica A
Manter e desenvolver as atividades 

da CORTEC

Assegurar a eficácia no atendimento 

e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Estruturar e manter a 

Coordenação Técnica

Coordenação Técnica com 

estrutura de pessoal adequada. 

Destaca-se os atendimentos 

feitos sendo: 9.857 Telefônicos; 

361 Presenciais; 6.580 E-mails.

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

CORTEC

CORTEC estruturada com 01 Coordenadora 

Técnica e 03 Assistentes Técnicas

Necessidade de coordenação e operação das atividades de 

atendimento técnico
                           185.530             (64.439)                                        121.091                                         114.609 94,6

Transposição para suplementar metas previstas na 

Reprogramação 2015.

Gerência Técnica P Atendimento Técnico Qualificado

Assegurar a eficácia no atendimento 

e no relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Ter o CAU/SC uma sala 

específica, com acessibilidade, 

para Atendimento Técnico 

Qualificado.

Não concluído em 2015

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento 

com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade. 

Projeto em execução de concurso de arquitetura

Projeto não concluido em 2015 em função de abertura de 

concurso público projeto e execução de interiores, para reforma 

da sala que será utilizada para o Atendimento Técnico 

Qualificado

                           250.000             (72.187)                                        177.813                                                    -   0,0
Transposição para suplementar metas previstas na 

Reprogramação 2015.

Gerência Administrativa A Gestão administrativa do CAU/SC

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Realizar a manutenção das 

despesas correntes e de 

contrato vigente de 

operacionalização do CAU/SC

Contratos firmados ou 

atualizados de acordo com a 

estratégia

Executar a gestão administrativa do 

CAU/SC, dando suporte aos demais 

setores do conselho 

Contratos de caráter continuado mantidas de 

acordo com legislação pertinente.

Necessidade de manter e dar continuidade às operações meio, 

afim de garantir as atividades finalísiticas do conselho
                           679.434               48.213                                        727.646                                         581.503 79,9

Transposições efetuadas para suplementar metas 

previstas na atividade "Gestão administrativa do 

CAU/SC", assim como para metas não previstas nesta 

atividade, sendo utilizado para isto orçamento 

proveniente da  "Reserva de Contingência".

Parte dessa ação foi deixada para ser executada em 

2016. 

Gerência Administrativa A
Manter e desenvolver as atividades 

da GERAD.

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Estruturar e manter a Gerencia 

Administrativa

Gerencia Administrativa com 

estrutura de pessoal adequada. 

É destaque a admissão, entre 

concursados, comissioandos e 

estagiários, de 23 pessoas. 

Enquanto houve 20 

desligamentos.

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da GERAD.

Gerência estruturada com 01 Gerente 

Administrativo, 01 Coordenaro de TI, 01 Analista 

administrativo, 01 Analista de Compra Contratos 

e licitações e 02 Assistentes técnicos e estagiário. 

A gestão de compras terminou o ano somando 

164 processos de compras, contratos e licitações

Necessidade de Gerenciamento e operação das atividades 

administrativas
                           522.448            120.391                                        642.839                                         594.151 92,4

Transposições efetuadas para suplementar metas 

previstas na atividade "Manter e desenvolver as 

atividades da GERAD.", assim como para metas não 

previstas nesta atividade, sendo utilizado para isto 

orçamento proveniente da  "Reserva de Contingência". 

Gerência Administrativa P
Adquirir equipamentos de 

informática

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de parque 

técnologico

Aquisição de 01  Switch 24 

portas; 01 Switch 8 portas; Tv 

Samsung 75 polegadas; 03 

roteadores ariport; servidor HP 

DL380E; 30 teclados e mouses 

Wireless; 2 notebooks HP-14; 04 

monitores LG; 05 Computadores 

All in one HP800.

Possibilitar a aquisição de materiais 

de informática para possibilitar o 

andamento das atividades no 

CAU/SC.

Unidades organizacionais com equipamentos 

modernos e capazes de atender as demandas 

operacionais

Necessidade de estruturar as unidades organizacionais com 

equipamentos de informática
                             90.000               (4.000)                                          86.000                                           54.738 63,6

Transposição efetuada para a atividade  "Gestão 

administrativa do CAU/SC".

Gerência Administrativa P
Manutenção da sede provisória do 

CAU/SC

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Finalizar a reforma da sede 

provisória do CAU/SC
Sede provisória reformada

Realizar reforma da sede 

provisória, atendendo às 

necessidades atuais do CAU/SC

Conclusão da reforma da sede provisória
Necessidade de concluir a reforma da sede provisória, iniciada 

em 2014.
                             20.000             (16.560)                                            3.440                                             3.440 100,0

Transposição para variadas atividades e projeto 

referente à ajustes com despesas de pessoal decorrentes 

da Reprogramação Orçamentária 2015.
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Gerência Administrativa P
Adquirir mobiliário para sede 

provisória do CAU/SC

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Aquisição de mobiliários em 

geral

Aquisição de móveis e utensilios 

para finalização da reforma na 

sede provisória do CAU/SC

Aquisição de mobiliário, atendendo 

as necessidades atuais do CAU/SC

Estrutura da sede provisória com mobiliário 

necessário para execução das atividades

Necessidade de que o CAU/SC tenha móveis e utensílios para 

atender toso os usuário da entidade 
                             96.019                    420                                          96.439                                           92.013 95,4

Transposição proveniente do projeto "Adquirir 

equipamentos de informática".

Gerência Administrativa P
Treinamento e Desenvolvimento dos 

Empregados do CAU/SC

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

Dar continuidade ao projeto de 

treinamento iniciado pela 

CCAA

07 empregados participaram de 

treinamentos fora da sede, em 

eventos do CAU/BR e 

COA/CAUuf. Todos os 

treinamentos do ano, de todos 

os empregados, somaram 1258 

horas de aperfeiçoamentos.

Desenvolver plano estratégico de 

treinamento aos empregados do 

CAU/SC

Empregados com desenvolvimento profissional.
Necessidade contínua de aperfeiçoamento do quadro de 

empregados do CAU/SC
                             61.752                   (734)                                          61.018                                           19.230 31,5

Transposições efetuadas para suplementação de metas 

previstas na Reprogramação 2015.

Treinamentos programados para ocorrer não se 

concretizaram em virtude de se priorizar a revisão do 

Plano de Cargos, para posteriormente destinar 

treinamentos com critérios mais claros. Além disso, em 

decorrência da queda na receita durante o ano, as 

despesas tiveram de ser contingenciadas para se 

reajustarem ao menor ingresso de recursos.

Gerência Financeira A
Manter e desenvolver as atividades 

da GERFIN.

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Estruturar e manter a Gerencia 

Financeira

Gerencia Financeira com 

estrutura de pessoal adequada. 

Destaca-se a emissão de 927 

empenhos, 144 anulações de 

empenhos e 152 transposições 

orçamentárias. 

Manutenção e desenvolvimento 

das atividades rotineiras da 

GERFIN.

Gerência estruturada com 01 Gerente 

Financeiro, 01 Analista financeiro e 02 

Assistentes financeiros. Também como resultado 

evidencia-se o fim das pendencias com 

ressarcimentos, sendo analisadas 324 

solicitações.

Necessidade de Gerenciamento e operação das atividades 

financeiras
                           545.068               49.295                                        594.363                                         587.171 98,8

Transposições para suplementar metas previstas na 

Reprogramação 2015, assim como, utilização de 

"Reserva de Contingência" para novas metas que não 

constaram na reprogramação.

Gerência Financeira A Reserva de Contingência
Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Transferencia de recursos para 

os planos de ação que ficarem 

sem dotação orçamentária 

para execução dos objetivos

Transferência de R$ 84.902,07 

para outros planos de ação

Suportar eventuais ações de 

natureza estratégica e operacional 

não contempladas no Plano de 

Ação aprovado

Realização de transposições orçamentárias Projetos e Atividades que necessitaram de ajustes no Orçamento.                              98.679             (84.902)                                          13.777                                                    -   0,0

Transposições efetuadas para contemplar eventuais 

despesas que não estavam previstas na Reprogramação 

2015 para variados projetos e atividades do CAU/SC. 

                 9.500.428                  (0)                           9.500.428                            5.627.753           59,2 Total

JUSTIFICATIVAS:



 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

                          5.437.924                              5.016.487                        92,3                           2.817.324                              2.971.320                   105,5 

                                         -                                               -                              -                             6.057.924                              5.909.493                      97,5 

                          5.437.924                              5.016.487                        92,3 

                              196.951                                  196.951                      100,0 

                              307.001                                  307.001                      100,0 

                          4.933.972                              4.512.535                        91,5 

 Valor Aprovado (R$)  Valor Executado  (R$)               Execução (%)  Valor Aprovado (R$)  Valor Executado (R$)                        Execução (%) 

 Valor                           1.130.855                              1.213.424                   107,30  Valor                           2.817.324                              2.835.311               100,638 

 %  22,9% 26,9% 4,0%  %  46,5% 48,0% 1,5%

 Valor                               582.730                                  221.238                      37,97  Valor                                 99.999                                    58.211                      58,2 

 %  11,8% 4,9% -6,9%  %  3,5% 2,0% -1,6%

 Valor                               371.386                                  297.878                      80,21 

 %  7,5% 6,6% -0,9%

 Valor                           85.000,00                                    69.496                      81,76 

 %  1,7% 1,5% -0,2%

 Valor                               520.524                                  442.132                      84,94 

 %  10,5% 9,8% -0,8%

 Valor                                 98.679                                    84.902                      86,04 

 %  2,0% 1,9% -0,1%

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não é necessário preencher.

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  2 Receitas Correntes 

Patrocínio (máximo de 5% do total da 

RAL)                                                                                     

4- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
B

A
SE

 D
E 

C
Á

LC
U

LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS 

B
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 D

E 
C

Á
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U
LO  FOLHA DE PAGAMENTO  

Atendimento (mínimo de 10 % do total 

da RAL)

1. Receita de Arrecadação

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

 3. Soma (1+2) 

5. Aporte do CSC

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Atendimento: Referente ao limite para Atendimento (10% da RAL) cabe ressaltar que o atendimento de apenas 4,9% foi devido ao Projeto Atendimento Técnico Qualificado, que contaria com uma reforma da sala térrea no mesmo edifício da sede para facilitar o acesso do público em geral. No entanto, houve atraso na elaboração do Termo de Referência para 

contratação de projeto, sendo que após a elaboração do edital de contratação houve decisão do Plenário para converter a modalidade de licitação para edital de concurso de Anteprojeto de anteriores. Como não houve nem a contratação do projeto e nem a execução da reforma de adaptação, o número de 0,00% de execução deste item influenciou os valores 

para não atingirem o limite estabelecido, em que pese os demais itens terem alcançado em média 87%.  

Comunicação: A diferença, ainda que pequena, devido à licitação da nova assessoria de comunicação ter atrasado em decorrência de alterações no Termo de Referência por parte da Comissão Temporária de Comunicação.

Patrocínio: Houve casos de glosa na prestação de contas e desistência de assinatura de um convênio, o que resultou em desembolso menor que o previsto.

Dois Objetivos Estratégicos: O que influenciou preponderantemente foi o cumprimento de 64% da atividade de manter e desenvolver a Comissão de Comunicação e os 44% da atividade de Relações Intitucionais por não faver o quantitativo de agendas previstas com entes que se relacionam com o CAU/SC.

Capacitação: Treinamentos programados para ocorrer não se concretizaram em virtude de se priorizar a revisão do Plano de Cargos, para posteriormente destinar treinamentos com critérios mais claros. Além disso, em decorrência da queda na receita durante o ano, as despesas tiveram de ser contingenciadas para se reajustarem ao menor ingresso de 

recursos.
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 1.Salários e Encargos 

Comunicação (mínimo de 3% do total 

da RAL)                                                                                             

4. Aportes do Fundo de Apoio

Fiscalização (mínimo de 20 % do total 

da RAL)                                                                             

 LIMITES 

Dois Objetivos Estratégicos                

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          

(2 % do total da RAL)              

 LIMITES 

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. 

Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)

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

respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)                  



EVENTOS IMPORTANTES 2015:

Dos resulatdos alcançados em 2015, percebe-se o sucesso para os macro objetivos propostos para o 

exercício, sendo executados com êxito, e ainda com comprometimento abaixo do orçamento inicial. 

Por outro lado, notou-se também fragilidade para executar alguns planos de ação, principalmente  em 

função da tempestividade e processos administrativos que necessáriamente geram burocracia e 

acabam inviabilizando os projetos e atividades.

De qualquer forma, o CAU/SC se utilizará das experincias dos acertos e equívocos para aprimorar e 

aperfeiçõar o planejamento das açõs e orçamento para os exercícios vindouros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS 2015:

- Participação na apresentação do PLAMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. 

Foi apresentado aos Arquitetos e Urbanistas no formato de duas palestras e debate ao final. Instituído em 2014, o 

objetivo maior do PLAMUS foi desenvolver soluções para os problemas de mobilidade urbana existentes em Florianópolis 

e toda a região metropolitana da capital (13 municípios), projetando o desenvolvimento da região metropolitana até 

2040.

Dia: 02 de julho de 2015 - Número de participantes: 200 pessoas

- Realização em Florianópolis do “I Seminário de Integração Interprofissional” (Seminário CAU/CREA- SC), fortalecendo a 

aproximação entre os dois Conselhos visando a construção de uma política de atuação conjunta no âmbito da 

fiscalização, das atribuições profissionais e ética profissional:

Dias: 22 e 23 de outubro de 2015 - Número de participantes: 90 pessoas

- Realização em Florianópolis do Workshop “Inovação e Empreendedorismo” em parceria com o SEBRAE, visando 

estimular os arquitetos e urbanistas a empreender, podendo resultar numa nova forma de fazer arquitetura:

Evento : Workshop Inovação e Empreendedorismo - SEBRAE

Dia: 12 de novembro de 2015 - Número de participantes: 125 pessoas

- Realização em Blumenau do “Encontro e Debate: Planejamento Diretor Participativo: Um Projeto de Cidade para as 

Pessoas”. Na ocasião foram abordados, por meio de oficinas com metodologia participativa, os temas escala da cidade, 

processos participativos e planejamento urbano, o que estimulou o debate e a percepção sobre os problemas reais e 

interesses distintos envolvidos na elaboração de um Plano Diretor. Também contou com uma palestra destacando a 

importância do olhar nossas cidades sob todos os aspectos e escalas, e criar canais e formas das pessoas participarem do 

processo de revisão do Plano Diretor. 

Dia: 03 de dezembro de 2015 - Número de participantes: 50 pessoas.

 - Realização do 3º Encontro Anual do CAU/SC, cujo tema em 2015 foi “Oxigenar o Ensino de Arquitetura e Urbanismo”. O 

evento contou com oito palestrantes, inclusive dois deles do exterior (Equador e Argentina)

 O encontro discutiu práticas pedagógicas inovadoras no processo de ensino e aprendizagem, além doa promoção do 

compartilhamento das boas práticas das escolas brasileiras e estrangeiras.

Dias: 11 e 12 de dezembro de 2015 - Número de participantes: 80 pessoas.

- Realização do 3º Prêmio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. O projeto tem como objetivo 

promover a valorização profissional por meio de premiação dos trabalhos de conclusão de texto de estudantes das 

escolas catarinenses de Arquitetura, além de contribuir para qualificação do ensino.

Dia: 11 de dezembro de 2015 - Número de participantes: 80 pessoas.
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Anexo do tópico 4.3 - Quadro geral
orçamentário - Demonstra a dotação
orçamentária de 2015, divididos por

agrupamento de contas.
 



Quadro Geral - Orçamento 2015

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

TOTALPARCIALRECEITA

5.683.004,00RECEITA CORRENTE

2.005.361,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES

COTA PARTE

RECEITA PATRIMONIAL

3.068.368,00RECEITA DE SERVIÇOS

601.275,00FINANCEIRAS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

8.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.442.504,00RECEITA DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CREDITO

ALIENACAO DE BENS

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

3.442.504,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTALPARCIALDESPESA

5.581.742,99DESPESA CORRENTE

2.987.382,32PESSOAL

42.215,72MATERIAL DE CONSUMO

336.552,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA
FÍSICA

1.538.463,49
SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA
JURÍDICA

142.000,00ENCARGOS DIVERSOS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

535.129,04TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.442.504,05DESPESA DE CAPITAL

3.442.504,05INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CAPITAL

101.260,96DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
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CAU - SC

9.125.508,00TOTAL: 9.125.508,00TOTAL:

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Anexo do tópico 4.3 - Quadro geral
reformulações - Demonstra a dotação
orçamentária com suas reformulação

advindas da Reprogramação
Orçamentária

 



CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Quadro Geral de Reformulações
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

9.500.428,00340.529,95715.449,959.125.508,00      6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR

6.057.924,00340.529,95715.449,955.683.004,00        6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE

2.076.800,0032.926,00104.365,002.005.361,00            6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.076.800,0032.926,00104.365,002.005.361,00                6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

2.076.800,0032.926,00104.365,002.005.361,00                    6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES

1.668.951,000,00104.365,001.564.586,00                          6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física - do Exercício

75.000,000,000,0075.000,00                                6.2.1.1.1.02.01.01.002-Pessoa Física - do Exercício Anterior

312.849,0032.926,000,00345.775,00                6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Jurídica - do Exercicio

20.000,000,000,0020.000,00                6.2.1.1.1.02.01.01.004-Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior

3.350.024,000,00281.656,003.068.368,00                    6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS

15.000,000,000,0015.000,00                          6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

15.000,000,000,0015.000,00            6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física

3.335.024,000,00281.656,003.053.368,00
                6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -
RRT

3.335.024,000,00281.656,003.053.368,00                    6.2.1.1.1.05.05.01-Pessoa Física - RRT
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CAU - SC

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

623.100,00307.603,95329.428,95601.275,00      6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS

623.100,00307.603,95329.428,95601.275,00        6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

27.169,510,0027.169,510,00                          6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

27.169,510,0027.169,510,00            6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoas Físicas

0,0020.000,000,0020.000,00                6.2.1.1.1.06.05.03-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,0020.000,000,0020.000,00                    6.2.1.1.1.06.05.03.001-Pessoas Físicas

93.930,490,0014.655,4979.275,00                          6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES

93.930,490,0014.655,4979.275,00                          6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas

502.000,00287.603,95287.603,95502.000,00                    6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

212.396,05287.603,950,00500.000,00                                6.2.1.1.1.06.05.07.001-CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

289.603,950,00287.603,952.000,00
                                6.2.1.1.1.06.05.07.004-Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do
Tesouro Nacional

8.000,000,000,008.000,00            6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES

8.000,000,000,008.000,00                6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8.000,000,000,008.000,00                    6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições

3.442.504,000,000,003.442.504,00                          6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL

3.442.504,000,000,003.442.504,00                6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

3.442.504,000,000,003.442.504,00                          6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

3.442.504,000,000,003.442.504,00
                                6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do
Orçamento Corrente)
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CAU - SC

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

9.500.428,003.151.910,703.526.830,709.125.508,00Total das Despesas

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

9.500.428,003.151.910,703.526.830,709.125.508,00                    6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO

9.500.428,003.151.910,703.526.830,709.125.508,00                          6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

6.044.147,022.605.834,623.068.238,655.581.742,99                          6.2.2.1.1.01-DESPESA CORRENTE

3.122.860,461.570.937,491.706.415,632.987.382,32                                6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL

3.042.066,011.515.667,081.641.917,972.915.815,12                                6.2.2.1.1.01.01.01-PESSOAL E ENCARGOS

2.165.690,201.110.364,731.185.945,402.090.109,53                    6.2.2.1.1.01.01.01.001-REMUNERAÇÃO PESSOAL

1.812.075,37679.209,56890.501,511.600.783,42                          6.2.2.1.1.01.01.01.001.001-Salários

0,0022.894,320,0022.894,32                                6.2.2.1.1.01.01.01.001.002-Gratificação de Função

160.012,75188.159,15190.757,86157.414,04                          6.2.2.1.1.01.01.01.001.003-Gratificação de Natal - 13º Salário

121.172,95102.480,8466.239,75157.414,04                    6.2.2.1.1.01.01.01.001.004-Férias

17.277,9449.450,2117.593,5049.134,65                                6.2.2.1.1.01.01.01.001.005-1/3 de Férias - CF/88

6.604,4923.358,911.577,3628.386,04                    6.2.2.1.1.01.01.01.001.006-Abono de Férias

37.217,0217.933,5216.671,3838.479,16                          6.2.2.1.1.01.01.01.001.007-Hora Extra

11.329,6826.878,222.604,0435.603,86            6.2.2.1.1.01.01.01.001.008-Indenizações Trabalhistas
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CAU - SC

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

665.956,21278.278,43339.764,78604.469,86                6.2.2.1.1.01.01.01.002-ENCARGOS SOCIAIS

451.613,08196.204,50213.354,86434.462,72                    6.2.2.1.1.01.01.01.002.001-INSS Patronal

169.997,5461.373,9880.254,05151.117,47                          6.2.2.1.1.01.01.01.002.002-FGTS

19.830,179.603,6310.544,1318.889,67                          6.2.2.1.1.01.01.01.002.003-PIS s/ Folha de Pagamento

24.515,4211.096,3235.611,740,00                                6.2.2.1.1.01.01.01.002.004-IPREV Patronal

210.419,60127.023,92116.207,79221.235,73                          6.2.2.1.1.01.01.01.003-BENEFÍCIOS A PESSOAL

18.934,738.471,4521.616,185.790,00                                6.2.2.1.1.01.01.01.003.001-Vale Transporte

190.741,8778.022,4753.318,61215.445,73
                                6.2.2.1.1.01.01.01.003.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador -
PAT

0,0040.530,0040.530,000,00                          6.2.2.1.1.01.01.01.003.003-Plano de Saúde

743,000,00743,000,00                6.2.2.1.1.01.01.01.003.004-Outros Benefícios

80.794,4555.270,4164.497,6671.567,20                    6.2.2.1.1.01.01.02-DIÁRIAS

80.794,4555.270,4164.497,6671.567,20                    6.2.2.1.1.01.01.02.001-Funcionários

46.138,4020.611,0024.533,6842.215,72                          6.2.2.1.1.01.02-MATERIAL DE CONSUMO

46.138,4020.611,0024.533,6842.215,72                          6.2.2.1.1.01.02.01-MATERIAL DE CONSUMO

9.447,403.752,602.557,2810.642,72                          6.2.2.1.1.01.02.01.001-Material de Expediente

3.700,00358,400,004.058,40                                6.2.2.1.1.01.02.01.002-Material de Limpeza e Produtos de Higiene

2.565,002.400,001.965,003.000,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.003-Material de Informática

16.324,504.900,0011.427,909.796,60                          6.2.2.1.1.01.02.01.004-Gêneros Alimentação

4.000,000,001.732,002.268,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.005-Material de Copa e Cozinha

351,501.000,00351,501.000,00                6.2.2.1.1.01.02.01.006-Material de Áudio, Vídeo e Foto
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CAU - SC

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

1.000,002.000,000,003.000,00                    6.2.2.1.1.01.02.01.007-Materiais Elétricos e de Telefonia

300,000,000,00300,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.008-Materiais para Manutenção de Bens Móveis

300,000,000,00300,00                                6.2.2.1.1.01.02.01.009-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

2.800,001.700,004.500,000,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.010-Uniformes, Tecidos e Aviamentos

2.000,004.500,000,006.500,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.011-Combustíveis e Lubrificantes

3.350,000,002.000,001.350,00                          6.2.2.1.1.01.02.01.013-Outros Materiais de Consumo

403.922,17133.434,38200.804,13336.552,42                          6.2.2.1.1.01.03-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

59.694,9841.315,5323.370,5177.640,00                                6.2.2.1.1.01.03.01-REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

21.000,0019.680,000,0040.680,00                          6.2.2.1.1.01.03.01.001-Remuneração de Serviços Pessoais

31.604,9819.135,6713.780,6536.960,00                                6.2.2.1.1.01.03.01.002-Remuneração de Estagiários

7.090,002.499,869.589,860,00                          6.2.2.1.1.01.03.01.003-INSS - Terceiros

344.227,1992.118,85177.433,62258.912,42                          6.2.2.1.1.01.03.02-DIÁRIAS

344.227,1992.118,85177.433,62258.912,42                          6.2.2.1.1.01.03.02.001-Conselheiros/Convidados

1.810.818,96481.533,12753.888,591.538.463,49                          6.2.2.1.1.01.04-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

614.154,55172.677,53230.398,08556.434,00                          6.2.2.1.1.01.04.01-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

96.843,4517.077,5351.550,9862.370,00                          6.2.2.1.1.01.04.01.001-Consultoria Contábil

517.311,10155.600,00178.847,10494.064,00                          6.2.2.1.1.01.04.01.004-Outras Consultorias

699,000,00699,000,00                          6.2.2.1.1.01.04.02-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

699,000,00699,000,00                          6.2.2.1.1.01.04.02.001-Divulgação em Jornais e Revistas

308.821,240,0029.729,24279.092,00                          6.2.2.1.1.01.04.03-MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS
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CAU - SC

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

308.821,240,0029.729,24279.092,00                          6.2.2.1.1.01.04.03.007-Outros

739.883,40268.449,61385.150,33623.182,68                          6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS PRESTADOS

3.000,000,000,003.000,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviços de Medicina do Trabalho

10.720,0041.435,1710.000,0042.155,17                          6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

2.362,364.509,24882,005.989,60                          6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Intermediação de Estágios

173.275,815.041,2679.911,9698.405,11                          6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

3.200,001.141,98592,383.749,60                          6.2.2.1.1.01.04.04.008-Seguros de Bens Imóveis

50.262,9017.725,6825.588,5842.400,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.009-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

216.420,4721.849,8256.812,29181.458,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.010-Locação de Bens Imóveis

52.452,0310.120,4918.099,3244.473,20                          6.2.2.1.1.01.04.04.011-Condomínios

4.455,001.845,002.300,004.000,00            6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

25.677,0068,0012.129,0013.616,00                6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Energia Elétrica e Gás

17.000,009.000,000,0026.000,00                    6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços de Correios e Telégrafos

1.000,0011.000,000,0012.000,00                6.2.2.1.1.01.04.04.017-Aquisição de Sistemas/Programas (software)

18.340,005.847,0014.987,009.200,00                    6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços Gráficos

62.035,0027.607,407.442,4082.200,00                    6.2.2.1.1.01.04.04.020-Despesas com Telecomunicações

600,000,000,00600,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.021-Cópias, Encadernações e Microfilmagens

6.479,4010.500,001.979,4015.000,00                    6.2.2.1.1.01.04.04.025-Carteiras Profissionais

81.253,5488.746,46150.000,0020.000,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.026-Reforma em Bens Imóveis de Terceiros

10.100,0010.800,004.164,0016.736,00                          6.2.2.1.1.01.04.04.027-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
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1.249,891.212,11262,002.200,00            6.2.2.1.1.01.04.04.028-Outras Despesas

147.260,7740.405,98107.911,9479.754,81                6.2.2.1.1.01.04.06-PASSAGENS

104.102,9115.527,3967.554,0652.076,24                    6.2.2.1.1.01.04.06.001-Conselheiros/Convidados

43.157,8624.878,5940.357,8827.678,57        6.2.2.1.1.01.04.06.002-Funcionários

196.981,6515.376,7070.358,35142.000,00            6.2.2.1.1.01.05-ENCARGOS DIVERSOS

196.981,6515.376,7070.358,35142.000,00                6.2.2.1.1.01.05.01-ENCARGOS DIVERSOS

17.773,304.000,0011.773,3010.000,00                    6.2.2.1.1.01.05.01.002-Indenizações e Restituições

42.723,3011.376,7032.100,0022.000,00                                6.2.2.1.1.01.05.01.003-Impostos e Taxas

136.485,050,0026.485,05110.000,00                          6.2.2.1.1.01.05.01.004-Taxas Bancárias

463.425,38383.941,93312.238,27535.129,04                          6.2.2.1.1.01.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

196.951,000,000,00196.951,00                          6.2.2.1.1.01.07.01-FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

196.951,000,000,00196.951,00                          6.2.2.1.1.01.07.01.001-Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

266.474,38383.941,93312.238,27338.178,04                    6.2.2.1.1.01.07.02-CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

266.474,38383.941,93312.238,27338.178,04                          6.2.2.1.1.01.07.02.002-Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

3.442.504,05359.994,30359.994,303.442.504,05                    6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

3.442.504,05359.994,30359.994,303.442.504,05                          6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS

282.439,15359.994,30166.493,30475.940,15                          6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

192.013,450,00136.073,3055.940,15                          6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios

90.425,7039.994,3030.420,00100.000,00                          6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos

0,00320.000,000,00320.000,00                    6.2.2.1.1.02.01.03.005-Veículos
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3.156.064,900,00189.501,002.966.563,90                          6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.156.064,900,00189.501,002.966.563,90                          6.2.2.1.1.02.01.04.003-Terrenos

4.000,000,004.000,000,00                    6.2.2.1.1.02.01.05-INTANGÍVEL

4.000,000,004.000,000,00                          6.2.2.1.1.02.01.05.002-Softwares e Programas

13.776,93186.081,7898.597,75101.260,96                    6.2.2.1.1.03-DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

13.776,93186.081,7898.597,75101.260,96                          6.2.2.1.1.03.99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9.500.428,003.151.910,703.526.830,709.125.508,00Total das Despesas

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Anexo do tópico 4.3.2 - Contratos e
Transferencias 2015 - Detalhas as

transferências e Repasses de recursos em
2015, divididos por modalidade.

 



Processo Classificação 
Número 

Classificação
Empresa Objeto  Valor global 

AF, OS ou 

Contrato

Modalidade 

de Dispensa

2015/0001 DL 001/2015 Acervo Comércio e Serviços Ltda

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

gestão e guarda de documentos e 

informações do CAU/SC.

1.473,84R$       12 meses AS n. 06 DL por valor 

2015/0006 DL 002/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

sonorização e gravação de áudio

1.680,00R$       Total OS n. 01 DL por valor 

2015/0007 DL 003/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

sonorização e gravação de áudio

 R$       1.010,00  Total  OS n. 02 DL por valor 

2015/0008 DL 004/2015 RG CONTADORES ASSOCIADOS S/S

Serviços extraordinários de 

disponibilização de funcionário 

para prestação de assessoria 

contábil

 R$       4.800,00  Total  OS n. 03 Menor valor

2015/0009 DL 005/2015
Insight Solution Team Informatica Ltda 

ME

Contratação de empresa 

especializada em consultoria de 

Tecnologia da Informação

 R$       1.937,00  Total  OS n. 04 Menor valor

2015/0010 DL 006/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação mensal de empresa 

especializada na locação de 

microcomputadores

 R$       2.570,00 Total 
 OS n. 05, 08, 

12, 21 
Menor valor

2015/0011 DL 007/2015 DZIGUAL Golinelli Design LTDA EPP
Contratação dos serviços de 

alteração do aplicativo 
 R$       1.560,00  Total   OS n. 07 Menor valor

2015/0012 DL 008/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação diária de empresa 

especializada em serviços de 

sonorização e gravação de áudio.

 R$       4.230,00  Total 
 OS n. 01, 09, 

10 
Menor valor

DISPENSA DE LICITAÇÃO



2015/0014 DL 009/2015 UDESC/ESAG Planejamento Estratégico  R$    44.400,00  Total 
 Contrato n. 

04/2015 
DL por justificativa

2015/0015 DL 010/2015 Supermercado Angeloni Água mineral e copo  R$          259,20  Total  AF n. 01 Menor valor

2015/0016 DL 011/2015
INDUSTRIA EDITORA GRAFICA 

MAEBERGRAPH LTDA- ME
Adesivos e Cartões  R$          293,00  Total  AF n. 02 Menor valor

2015/0017 DL 012/2015
Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros 

S.A.

Livro “Cidades Sustentáveis, 

Cidades

Inteligentes”

 R$          792,00  Total  AF n. 03 Menor valor

2015/0018 DL 013/2015 ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP Estabilizador  R$            74,90  Total  AF n. 04 Menor valor

2015/0019 DL 014/2015 Master Clean Papel toalha e Papel higiênico  R$          186,06  Total  AF n. 05 Menor valor

2015/0020 DL 015/2015 PAPELARIA PROGRESSO LTDA – EPP Resma de papel A4  R$          223,50  Total  AF n. 06 Menor valor

2015/0021 DL 016/2015
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO 

VISUAL LTDA
PORTA BANNER  R$          200,00  Total  AF n. 07 Menor valor

2015/0022 DL 017/2015 Supermercado Angeloni AGUA MINERAL PET 510ML  R$            92,88  Total  AF n. 08 Menor valor

2015/0023 DL 018/2015 ZEUS DO BRASIL LTDA EPI  R$          862,80  Total  AF n. 09 Menor valor

2015/0024 DL 019/2015 ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP Switch  R$          224,00  Total  AF n. 10 Menor valor

2015/0025 DL 020/2015
Distribuidora Curitiba De Papeis E Livros 

S.A.

Livro “Cidades Sustentáveis, 

Cidades

Inteligentes”

 R$       1.584,00  Total  AF n. 11 Menor valor

2015/0026 DL 021/2015
Open Brasil Prestação de Serviços 

Gráficos Ltda
Cartões de Visita  R$          225,00  Total  AF n. 12 Menor valor

2015/0027 DL 022/2015
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM 

LTDA   
Grampeador Profissional  R$          110,00  Total  AF n. 13 Menor valor

2015/0030 DL 023/2015
Open Brasil Prestação de Serviços 

Gráficos Ltda

Material gráfico (adesivos, 

convites e envelopes)
 R$       1.251,00  Total  AF n. 17 Menor valor

2015/0031 DL 024/2015
Open Brasil Prestação de Serviços 

Gráficos Ltda

Material gráfico (adesivos, 

convites e envelopes)
 R$          549,00  Total  AF n. 18 Menor valor

2015/0032 DL 025/2015 Supermercado Angeloni
Material de consumo (café, leite, 

filtro e água)
 R$          701,07  Total  AF n. 19 Menor valor



2015/0033 DL 026/2015 ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP Fone de ouvido e extensor  R$          283,50  Total  AF n. 20 Menor valor

2015/0034 DL 027/2015
VISUAL SIGNS SINALIZAÇÃO 

INSTANTANEA LTDA
Imã para veículo  R$          172,00  Total  AF n. 21 Menor valor

2015/0035 DL 028/2015 ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP Switch 8 portas  R$            45,00  Total  AF n. 24 Menor valor

2015/0036 DL 029/2015 Supermercado Angeloni
Material de consumo (água, copo, 

leite)
 R$          269,82  Total  AF n. 25 Menor valor

2015/0037 DL 030/2015 Catambria Card Confecção de crachas  R$          427,10  Total 
 AF n. 26, 43, 

80 
Menor valor

2015/0038 DL 031/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

sonorização e gravação de áudio

 R$          670,00  Total  OS n. 10 Menor valor

2015/0039 DL 032/2015 ENGENHARIA DE EVENTOS EIRELI EPP Coffee break e copeira  R$          980,00  Total  OS n. 11 Menor valor

2015/0040 DL 033/2015
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE 

CONSUMO LTDA (IPLACE FLORIANÓPOLIS)
Apple AirPort Express  R$       1.995,00  Total  AF n. 28 Menor valor

2015/0041 DL 034/2015 Supermercado Angeloni Smart TV SAMSUNG 75"  R$       7.999,00  Total  AF n. 29 Menor valor

2015/0044 DL 035/2015
Serviço Federal de Processamento de 

Dados (SERPRO)
 Certificação digital  R$          599,49  Total 

 Empenho nº 

197e 293 
Menor valor

2015/0045 DL 036/2015 Supermercado Angeloni Telefone sem fio  R$          219,80  Total  AF n. 31 Menor valor

2015/0046 DL 037/2015 ILHA MAIS INFORMATICA LTDA EPP Pendrive  R$          143,40  Total  AF n. 33 Menor valor

2015/0047 DL 038/2015
Comercial Catarinense de Armarinho em 

Geral Ltda ME
Copo térmico e açúcar sachê  R$          119,15  Total  AF n. 34 Menor valor

2015/0048 DL 039/2015
V.W. Editor Gráfico Ltda EPP (Gráfica 

Darwin)
Pastas para processos e etiquetas  R$       2.214,08  Total  AF n. 35 Menor valor

2015/0049 DL 040/2015 ALESSANDRO DUARTE SOARES Instalação TV  R$          200,00  Total  OS n. 13 Menor valor



2015/0050 DL 041/2015
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI ME
Bandeiras  R$          850,00  Total  AF n. 37 e 46 Menor valor

2015/0051 DL 042/2015
TREINEBEM SAUDE OCUPACIONAL LTDA 

ME
Ginastica Laboral  R$       5.100,00  12 meses  OS n. 14 Menor valor

2015/0052 DL 043/2015 Supermercado Angeloni Leite em pó e Escorredor  R$          286,70  Total  AF n. 38 Menor valor

2015/0053 DL 044/2015 Nesi Eventos Curso pregoeiro Maria Carolina  R$          720,00  Total  OS n. 15 Menor valor

2015/0054 DL 045/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)

Contratação de empresa 

especializada em serviços de 

sonorização e gravação de áudio

 R$          620,00  Total  OS n. 17 Menor valor

2015/0055 DL 046/2015
UNILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PERSIANAS 
Cortinas  R$       7.500,00  Total  AF n. 39 Menor valor

2015/0056 DL 047/2015 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM Lixeira e Garrafa Térmica  R$          500,50  Total  AF n. 40 Menor valor

2015/0057 DL 048/2015
ONDREPSB – LIMPEZA E SERVIÇOS 

ESPECIAIS LTDA
Copeira (Plenária 19-06)  R$          148,26  Total  OS n. 18 Menor valor

2015/0058 DL 049/2015 Aroma Café Coffee break (Plenária 19-06)  R$          270,00  Total  OS n. 19 Menor valor

2015/0059 DL 050/2015
COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS 

LTDA
Copo termico  R$            82,25  Total  AF n. 41 Menor valor

2015/0060 DL 051/2015 CLARO S.A. Internet  R$       4.268,80  Total  OS n. 20 Menor valor

2015/0061 DL 052/2015
Conselho Regional de Administração - 

CRA
Locação auditório  R$          200,00  Total 

 Empenho nº 

302 
Menor valor

2015/0062 DL 053/2015 OPEN BRASIL Cadernos  R$       7.945,00  Total  AF n. 44 Menor valor

2015/0064 DL 054/2015 Cisne Ar Condicionado
Desinstalação de 2 ares-

condicionados
 R$          380,00  Total  OS n. 21 Menor valor

2015/0065 DL 055/2015 CONECTE VIRTUAL OFFICE
Empresa fornecedora de 

escritório virtual (coworking) 
 R$       6.000,00  Total  OS n. 22 Menor valor

2015/0066 DL 056/2015
Damazio Goulart Eventos Ltda 

(Copereventos)
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS  R$       2.730,00  Total  OS n. 23 Menor valor

2015/0068 DL 057/2015
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E 

LIVROS S/A
Flip Chart  R$          321,10  Total  AF n. 47 Menor valor



2015/0069 DL 058/2015
PUTON & MORAES COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
Coffee break IGEO  R$          349,00  Total  OS n. 24 Menor valor

2015/0070 DL 059/2015
AQUINPEL SUPR ESCRIT INFORM E 

PAPELARIA
Material de Expediente  R$          237,30  Total  AF n. 48 Menor valor

2015/0071 DL 060/2015 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA Café e mexedor  R$          296,60  Total  AF n. 49 Menor valor

2015/0072 DL 061/2015
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM 

LTDA
Copos  R$            74,70  Total  AF n. 51 Menor valor

2015/0073 DL 062/2015
CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

(AROMA CAFÉ)
Coffee break (Plenária 17-07)  R$          387,50  Total  OS n. 26 Menor valor

2015/0074 DL 063/2015
ONDREPSB – LIMPEZA E SERVIÇOS 

ESPECIAIS LTDA
Copeira (Plenária 17-07)  R$          148,26  Total  OS n. 25 Menor valor

2015/0075 DL 064/2015 MAXMIX COMERCIAL LTDA (CAMICADO) Xícaras  R$          477,60  Total  AF n. 59 Menor valor

2015/0076 DL 065/2015
VISIONAIR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

LTDA - EPP
Sonorização plenária  R$       6.300,00  12 meses  OS n. 27 Menor valor

2015/0077 DL 066/2015 TRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA Pintura Perola Negra  R$       1.555,00  Total  OS n. 28 Menor valor

2015/0079 DL 067/2015 LEDE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA Locação de imóvel  R$       6.300,00  Mensal 
 Contrato n. 

03/2015 
Menor Valor 

2015/0080 DL 068/2015
MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA 

ME
Placas patrimonio  R$          620,00  Total  AF n. 54 Menor valor

2015/0081 DL 069/2015
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS 

ESPECIAIS LTDA
Copeira (Plenária 31-07)  R$          148,26  Total  OS n. 29 Menor valor

2015/0082 DL 070/2015
CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

(ESPAÇO AROMA CAFÉ).
Coffee (Plenária 31-07)  R$          450,00  Total  OS n. 30 Menor valor

2015/0084 DL 071/2015 ATACADO UNIAO Adocante e guardanapo  R$            88,30  Total  AF n. 56 Menor valor

2015/0085 DL 072/2015 SUPERMERCADO ANGELONI Leite em pó e filtro de café  R$          352,50  Total  AF n. 57 Menor valor

2015/0086 DL 073/2015 Cartório Salles
Reconhecimento de firma e 

autenticações
 R$          477,90  Total 

 Empenho nº 

450 
Menor valor



2015/0087 DL 074/2015 MEPAS DISTR. DE MATERIAL
Bobina para embalagem PAPEL 

KRAFT
 R$            54,00  Total  AF n. 58 Menor valor

2015/0088 DL 075/2015
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS 

ESPECIAIS LTDA
Copeira (Plenária 21-08)  R$          170,47  Total  OS n. 31 Menor valor

2015/0089 DL 076/2015 CARLA REGINA VENERA EPP (SUSPIROS) Coffee (Plenária 21-08)  R$          250,00  Total  OS n. 32 Menor valor

2015/0090 DL 077/2015
SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MED E 

PEQ EMP SC

Seminário Projeto “Arquitetando 

seu negócio – A gestão ao alcance 

do arquiteto”

 R$    65.000,00  Total 
 Contrato n. 

05/2015 
Menor valor

2015/0091 DL 078/2015
OPEN BRASIL PRESTACAO DE SERVICOS 

GRAFICOS LTDA ME
Cartão de visita  R$          180,00  Total  AF n. 61 Menor valor

2015/0092 DL 079/2015 CRA Locação auditório  R$          100,00  Total 
 Empenho nº 

495 
Menor valor

2015/0093 DL 080/2015
DAMAZIO GOULART EVENTOS LTDA 

(COPEREVENTOS)
Locação 5 notebooks  R$          975,00  Total  OS n. 33 Menor valor

2015/0094 DL 081/2015 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET AS Serviço “e-mail marketing”  R$          200,00  Total 
 Empenho nº 

518 
Menor valor

2015/0095 DL 082/2015 LOJAS AMERICANAS S.A. Kit Teclado e mouse Wireless  R$       2.970,00  Total 
 Empenho nº 

519 
Menor valor

2015/0096 DL 083/2015 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA 160 Café (até dezembro)  R$       1.584,00  Total  AF n. 63 Menor valor

2015/0097 DL 084/2015
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS 

ESPECIAIS LTDA
Copeira (Plenária 18-09)  R$          170,47  Total  OS n. 34 Menor valor

2015/0099 DL 085/2015
ACRIL COMUNICACAO VISUAL E 

SINALIZACAO LTDA ME
Painel de Publicações  R$          495,00  Total  AF n. 65 Menor valor

2015/0100 DL 086/2015
CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

(ESPAÇO AROMA CAFÉ).

Coffee (Plenária 18-09, 16-10, 31-

11, 15-12)
 R$       1.550,00  Total  OS n. 35 Menor valor

2015/0101 DL 087/2015
COMERCIO DE VIDROS CUNHA LTDA EPP 

(CRYSTAL BOX)
Vidro temperado  R$          609,00  Total  AF n. 72 Menor valor

2015/0102 DL 088/2015 BRUTHAN COMERCIAL LTDA 126 Agua Mineral (até dezembro)  R$          214,20  Total  AF n. 66 Menor valor



2015/0103 DL 089/2015 PAPELARIA PROGRESSO LTDA EPP Prancheta Fiscalização  R$            59,40  Total  AF n. 67 Menor valor

2015/0104 DL 090/2015

SOUSA E CARDOSO COMÉRCIO E 

MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 

ME

Manutenção purificador de agua  R$          200,00  Total 
 Empenho nº 

621 
Menor valor

2015/0106 DL 091/2015
ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA 

LTDA

3 monitores LED 19,5", 1 monitor 

LED 23" e 2 adaptadores wireless 

USB

 R$       2.359,00  Total  AF n. 68 Menor valor

2015/0107 DL 092/2015

AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA 

ESCRITORIO INFORMATICA E PAPELARIA 

EIRELI

Papel A4  R$       1.412,00  Total  AF n. 69 Menor valor

2015/0108 DL 093/2015
COMERCIAL CATARINENSE DE 

ARMARINHO EM GERAL LTDA ME
Lixeiras  R$          173,28  Total  AF n. 70 Menor valor

2015/0109 DL 094/2015

IAB/SC - INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 

BRASIL - DEPARTAMENTO DE SANTA 

CATARINA

Prestação dos serviços de 

assessoria, planejamento, 

organização e execução, para 

realização do concurso 

denominado “Prêmio Estadual 

para Estudantes Graduandos em 

Arquitetura e Urbanismo”. 

 R$    48.310,40  Total 
 Contrato n. 

06/2015 
Menor Preço

2015/0111 DL 095/2015
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM 

LTDA
Lixeira inox  R$          149,80  Total   AF N.71 Menor Preço

2015/0113 DL 096/2015
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA

Concessão de seguro de vida aos 

funcionários
 R$       2.229,00  12 meses 

 Apólice 

93.71282 
Menor Preço

2015/0114 DL 097/2015 BETO PLOTAGEM Banner - Seminário CAU/CREA  R$          180,00  Total  AF n. 73 Menor valor

2015/0115 DL 098/2015 A. ANGELONI & CIA. LTDA Leite em pó  R$          293,70  Total   AF n. 74 Menor valor

2015/0116 DL 099/2015
CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

(ESPAÇO AROMA CAFÉ).

Coffee Break - Seminário 

CAU/CREA
 R$       1.250,00  Total   OS n. 36 Menor valor

2015/0117 DL 100/2015 DELTACOMP INFORMATICA Cabo HDMI  R$          124,50  Total   AF n. 75 Menor valor

2015/0118 DL 101/2015 Arte Máxima Indústria e Comércio Ltda Bottons  R$       1.700,00  Total   AF n. 76 Menor valor



2015/0119 DL 102/2015 ATACADO LITORAL 
Papel higienico interfolhado, 

papel toalha e guardanapo
 R$          576,90  3 meses  AF n. 77 Menor valor

2015/0120 DL 103/2015 CRA Locação auditório CRA  R$          100,00  Total  
 Empenho nº 

733 
Menor valor

2015/0121 DL 104/2015 ARFLEX
Manutenção preventiva das 

Evaporadoras e Condensadoras
 R$       2.300,00  Total   OS n. 37 Menor valor

2015/0122 DL 105/2015 Estado de Santa Catarina Publicação DOE  R$          473,27  Total  
 Empenho nº 

736 
Menor valor

2015/0123 DL 106/2015 LABOR ATIVO (ANA PAULA) Ginastica Laboral  R$       1.980,00  6 meses  OS n. 38 Menor valor

2015/0124 DL 107/2015
QUALITA SEGURANCA E SAUDE 

OCUPACIONAL LTDA EPP
Palestra Outubro Rosa  R$          200,00  Total  OS n. 39 Menor valor

2015/0126 DL 108/2015 CASA DAS PELÍCULAS LTDA ME
2 Películas de material vinil 

jateado
 R$          250,00  Total   AF n. 78 Menor valor

2015/0127 DL 109/2015
CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 

(ESPAÇO AROMA CAFÉ).

Coffee Break “Workshop de 

Inovação e Empreendedorismo”
 R$       2.145,00  Total   OS n. 40 Menor valor

2015/0128 DL 110/2015 ESTILO & ARTE 
44 cadeiras modelo FX na cor 

preta.
 R$          528,00  Total   OS n. 41 Menor valor

2015/0130 DL 111/2015 COPICENTER FOTOCOPIADORA Encadernação 10 livros contabeis  R$          544,70  Total   OS n. 42 Menor valor

2015/0131 DL 112/2015 SOLO NETWORK Licença de Adobe Creative Cloud  R$       4.000,00  Total   AF n. 79 Menor valor

2015/0132 DL 113/2015 IMPACT HUB FLORIPA LTDA ME
Locação do auditório ACATE 

Encontro Anual Oxigenar
 R$       2.500,00  Total   OS n. 43 Menor valor

2015/0133 DL 114/2015 IMPACT HUB FLORIPA LTDA ME
Locação do espaço lounge ACATE 

Premio TCC
 R$       2.975,00  Total   OS n. 44 Menor valor

2015/0134 DL 115/2015 PADARIA E CONFEITARIA KI BAGUETTI 
Coffee break para o Evento “Plano 

Diretor Participativo” 
 R$       1.247,34  Total   OS n. 45 Menor valor

2015/0135 DL 116/2015 Fundação Fritz Muller
Locação do auditório (sala multi) 

“Plano Diretor Participativo”
 R$       1.069,20  Total   OS n. 46 Menor valor



2015/0136 DL 117/2015 COPEREVENTOS

Sonorização e gravação de áudio, 

Reunião Plenária, 10 de dezembro 

de 2015, das 08h às 12h.

 R$          580,00  Total   OS n. 47 Menor valor

2015/0137 DL 118/2015 IMPACT HUB FLORIPA Palco Premio TCC  R$          450,00  Total   OS n. 48 Menor valor

2015/0138 DL 119/2015 SENAC Curso Excel  R$       6.064,00  Total   OS n. 49 Menor valor

2015/0139 DL 120/2015 SERILON BRASIL LTDA 3 porta banner  R$          390,00  Total   AF n. 81 Menor valor

2015/0140 DL 121/2015 Gráfica Continente Ltda 1.000 pastas  R$       2.430,00  Total   AF n. 82 Menor valor

2015/0141 DL 122/2015 SOLO NETWORK CorelDRAW X7  R$       1.965,00  Total   AF n. 83 Menor valor

2015/0144 DL 123/2015 AGEMED SAUDE S.A. Plano de Saúde  R$       6.621,00  Mensal 

 Contrato 

ANS 

455773075 

 Menor valor 

2015/0145 DL 124/2015 ONDREPSB
Recepcionista para Evento “Plano 

Diretor Participativo” 
 R$          150,00  Total  

 Empenho nº 

972 
Menor valor

2015/0146 DL 125/2015 BETO PLOTAGEM
24 Pranchas em FOAN, 4 Banners 

em lona, Adesivos
 R$       1.594,00  Total  

 Empenho nº 

993 
Menor valor



Processo Classificação 
Número 

Classificação
Empresa Objeto Valor global AF, OS ou Contrato

Processo n. 2015/0005
Inexigibilidade de 

Licitação 
001/2015 Icon Design de Interiores Ltda EPP

Aquisição de bens móveis desenhados 

pelo Arq. E Urb. Jaderson de Almeida.
R$ 30.079 AF n. 22

Processo n. 2015/0063
Inexigibilidade de 

Licitação 
002/2015

CONSORCIO FENIX E SETUF
VALE TRANSPORTE R$ 16.000,00 -

Processo n. 2015/0125
Inexigibilidade de 

Licitação 
003/2015

Mirach Business Integrality 

(FRANCISCO MILAGRES EIRELI)

Realização da palestra: “Os arquitetos 

precisam se reinventar? Como 

empresas como o UBER, Google e a 

NASA podem contribuir para o futuro 

da arquitetura e como o CAU-SC pode 

ajudar”, a ser ministrada pelo Dr. 

Leonardo Aguiar em  Florianópolis/SC.   

R$ 5.100,00
Contrato n. 

07/2015

INEXIGIBILIDADE



Processo Classificação 
Número 

Classificação
Empresa Objeto Valor global

AF, OS ou 

Contrato

Processo n. 2015/0003 Tomada de Preços 001/2015
SEECON Contadores Associados Sociedade 

Simples EPP

Contratação de empresa para 

prestação de serviços 

especializados de Assessoria 

Contábil e Financeira.

71.388,00R$    
Contrato n. 

02/2015

Processo n. 2015/0143 Tomada de Preços 002/2015
FK ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA 

Revisão e Implementação de um 

novo PCCS

 R$   44.700,00 Contrato n. 

03/2016

TOMADA DE PREÇOS



Processo Classificação 

Número 

Classificaç

ão

Empresa Objeto Valor global
AF, OS ou 

Contrato
Situação

Processo n. 2015/0004 Pregão 001/2015 -

Prestação de Serviços de provimento de 

acesso

corporativo à Internet (serviço) em Link 

dedicado, com velocidade de 10 Mbps

- - Licitaçao suspensa

PREGÃO ELETRÔNICO



Processo Classificação 
Número 

Classificação
Empresa Objeto Valor global AF, OS ou Contrato

Processo n. 2015/0098 Pregão Presencial 002/2015 Licitação Deserta  Plano de Saúde Licitação Deseta  Licitação Deseta  

SAVANNAH SOLUÇÕES EM 

COMUNICAÇÃO LTDA-EPP
Assessoria de Comunicação e Imprensa R$ 70.000,00 Contrato nº02/2016

DNA TECNOLOGIA LTDA-EPP 
Agência Digital e Criação e Manutenção 

do Site do CAU/SC 
R$ 60.000,00 Contrato nº01/2016 

Processo n. 2015/0142 Pregão Presencial 003/2015

PREGÃO PRESENCIAL



Processo Classificação 
Número 

Classificação
Empresa Objeto Valor global

AF, OS ou 

Contrato

Processo n. 2015/0002 Adesão Pregão RP 001/2015
Comercial Catarinense de 

Armarinho em Geral Ltda ME

Adesão ARP CRMV/SC n. 03/2014 - Pregão 

Eletrônico n. 03/2014 - Objeto: Registro de 

preços para eventuais aquisições de 

materiais de higiene e limpeza para 

reposição do setor de estoque do CRMV/SC.

R$ 2.663,42
AF n. 14, 23, 

30, 45, 62

Processo n. 2015/0028 Adesão Pregão RP 002/2015
Marelli Móveis para Escritório 

Ltda
Gaveteiro, Armário e Estação R$ 3.599,55 AF n. 15

Processo n. 2015/0029 Adesão Pregão RP 003/2015
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA 

EPP
Material de Expediente R$ 1.742,40

AF n. 16, 27, 

42, 53, 64

Processo n. 2015/0042 Adesão Pregão RP 004/2015 INFORSYSTEM TECNOLOGIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP

Servidor R$ 14.333,00 AF n. 32

Processo n. 2015/0043 Adesão Pregão RP 005/2015
BRUTHAN COMERCIAL LTDA

Café, Açúcar refinado, Leite integral, 

Adoçante e Água
R$ 258,60 AF n. 36, 50, 60

Processo n. 2015/0078 Adesão Pregão RP 006/2015
GLOBAL DISTRIBUICAO DE 

BENS DE CONSUMO LTDA
Computador All-in-One HP R$ 19.095,00 AF n. 52

Processo n. 2015/0083 Adesão Pregão RP 007/2015
GLOBAL DISTRIBUICAO DE 

BENS DE CONSUMO LTDA
Notebooks R$ 5.800,00 AF n. 55

Processo n. 2015/0129 Adesão Pregão RP 008/2015

COREN - Conselho Regional de 

Enfermagem de Santa Catarina 

Prestação de serviços de organização de 

eventos realizados ou apoiados pelo 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina- CAU/SC, em todo território 

de Santa Catarina

30.750,00R$      
Contrato n. 

08/2015

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO



Processo nº 013 /2015

Número do Convênio

 de Patrocínio 
Entidade 

Valor Total

 Estimado do Projeto 

Valor Real Gasto

 no Projeto 

Valor Total a ser

Patrocinado pelo 

CAU/SC

Restos a pagar 

de 2015
Valor Real Pago 

02/2015

Associação Catarinense de 

Conservadores e 

Restauradores de Bens 

Culturais - ACCR

11.681,40R$               10.627,68R$              5.000,00R$                não 4.530,73R$          

03/2015
Instituto Histórico de 

Blumenau – IHB
25.900,00R$               9.472,35R$                9.600,00R$                não 

9.472,35R$          

01/2015 Universidade do Oeste de 

Santa Catarina – UNOESC

5.000,00R$                 4.360,00R$                2.500,00R$               

 A 2ª parcela 

no valor de R$ 

581,08 1.831,08R$          

04/2015

Fundação Universidade do 

Vale do Itajaí – UNIVALI 20.000,00R$               5.000,00R$               

 A 2ª parcela 

no valor de R$ 

2.500,00 

 R$         2.500,00 

05/2015

Instituto de Arquitetos do 

Brasil - Departamento de 

Santa Catarina – IAB

60.000,00R$               60.820,22R$              30.000,00R$             

 A 2ª parcela 

no valor de R$ 

15.000,00 

30.000,00R$        

EDITAL DE PATROCÍNIO 01/2015 



Anexo do tópico 4.3.2 - Demonstrativo
Despesas Pagamento do CSC -

Demonstrativo Despesas Pagamento do
CSC

 



A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Contas do Centro de custos: 3.01.10 - GP - Centro de Serviços Compartilhados

0,000,000,00307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24

6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

0,000,000,00307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24

   6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,000,00307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24

      6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

0,000,000,00307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24

         6.2.2.1.1.01.04.03.007 - Outros

0,000,000,00307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24307.001,24

Total

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Yve Sarkis da Costa

Assistente Financeiro

076.131.849-60

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Anexo do tópico 4.3.2 - Demonstrativo
Despesas Pagamento Fundo de Apoio -

Demonstrativo Despesas Pagamento
Fundo de Apoio

 



A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Contas do Centro de custos: 3.01.07 - GP - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

   6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

      6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

         6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

Total

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Yve Sarkis da Costa

Assistente Financeiro

076.131.849-60

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Anexo do tópico 4.3.4 - Demonstrativos de
despesas executadas - Detalhamento do
executado das despesas separados por

conta
 



         ENCARGOS SOCIAIS

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Todas as contas

207.752,88526.990,42570.807,924.738.595,804.738.595,804.946.348,684.946.348,685.473.339,105.473.339,106.044.147,02

DESPESA CORRENTE

176.344,9524.938,4694.930,712.826.646,342.826.646,343.002.991,293.002.991,293.027.929,753.027.929,753.122.860,46

   PESSOAL

176.344,9524.125,4670.745,942.770.849,662.770.849,662.947.194,612.947.194,612.971.320,072.971.320,073.042.066,01

      PESSOAL E ENCARGOS

116.729,3519.622,7353.420,821.975.917,301.975.917,302.092.646,652.092.646,652.112.269,382.112.269,382.165.690,20

         REMUNERAÇÃO PESSOAL

114.320,9219.622,7343.456,441.634.675,281.634.675,281.748.996,201.748.996,201.768.618,931.768.618,931.812.075,37

            Salários

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

            Gratificação de Função

0,000,005.674,45154.338,30154.338,30154.338,30154.338,30154.338,30154.338,30160.012,75

            Gratificação de Natal - 13º Salário

0,000,004.199,92116.973,03116.973,03116.973,03116.973,03116.973,03116.973,03121.172,95

            Férias

0,000,000,0017.277,9417.277,9417.277,9417.277,9417.277,9417.277,9417.277,94

            1/3 de Férias - CF/88

0,000,000,006.604,496.604,496.604,496.604,496.604,496.604,496.604,49

            Abono de Férias

2.408,430,0090,0134.718,5834.718,5837.127,0137.127,0137.127,0137.127,0137.217,02

            Hora Extra

0,000,000,0011.329,6811.329,6811.329,6811.329,6811.329,6811.329,6811.329,68

            Indenizações Trabalhistas

Página:1/7



         Material de Informática

CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

59.615,604.316,984.097,61597.926,02597.926,02657.541,62657.541,62661.858,60661.858,60665.956,21

         ENCARGOS SOCIAIS

37.375,620,002.861,85411.375,61411.375,61448.751,23448.751,23448.751,23448.751,23451.613,08

            INSS Patronal

19.092,070,000,06150.905,41150.905,41169.997,48169.997,48169.997,48169.997,48169.997,54

            FGTS

3.147,910,00293,1916.389,0716.389,0719.536,9819.536,9819.536,9819.536,9819.830,17

            PIS s/ Folha de Pagamento

0,004.316,98942,5119.255,9319.255,9319.255,9319.255,9323.572,9123.572,9124.515,42

            IPREV Patronal

0,00185,7513.227,51197.006,34197.006,34197.006,34197.006,34197.192,09197.192,09210.419,60

         BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,000,005.699,5213.235,2113.235,2113.235,2113.235,2113.235,2113.235,2118.934,73

            Vale Transporte

0,000,007.527,99183.213,88183.213,88183.213,88183.213,88183.213,88183.213,88190.741,87

            Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT

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

            Plano de Saúde

0,00185,750,00557,25557,25557,25557,25743,00743,00743,00

            Outros Benefícios

0,00813,0024.184,7755.796,6855.796,6855.796,6855.796,6856.609,6856.609,6880.794,45

      DIÁRIAS

0,00813,0024.184,7755.796,6855.796,6855.796,6855.796,6856.609,6856.609,6880.794,45

         Funcionários

7,74720,3011.417,7833.992,5833.992,5834.000,3234.000,3234.720,6234.720,6246.138,40

   MATERIAL DE CONSUMO

7,74720,3011.417,7833.992,5833.992,5834.000,3234.000,3234.720,6234.720,6246.138,40

      MATERIAL DE CONSUMO

0,000,003.724,755.722,655.722,655.722,655.722,655.722,655.722,659.447,40

         Material de Expediente

0,000,001.146,682.553,322.553,322.553,322.553,322.553,322.553,323.700,00

         Material de Limpeza e Produtos de Higiene
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         Conselheiros/Convidados

CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,00175,202.389,802.389,802.389,802.389,802.389,802.389,802.565,00

3,37720,302.818,2612.782,5712.782,5712.785,9412.785,9413.506,2413.506,2416.324,50

         Gêneros Alimentação

4,370,001.072,452.923,182.923,182.927,552.927,552.927,552.927,554.000,00

         Material de Copa e Cozinha

0,000,0068,00283,50283,50283,50283,50283,50283,50351,50

         Material de Áudio, Vídeo e Foto

0,000,00780,20219,80219,80219,80219,80219,80219,801.000,00

         Materiais Elétricos e de Telefonia

0,000,00300,000,000,000,000,000,000,00300,00

         Materiais para Manutenção de Bens Móveis

0,000,0050,00250,00250,00250,00250,00250,00250,00300,00

         Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

0,000,00277,202.522,802.522,802.522,802.522,802.522,802.522,802.800,00

         Uniformes, Tecidos e Aviamentos

0,000,00801,041.198,961.198,961.198,961.198,961.198,961.198,962.000,00

         Combustíveis e Lubrificantes

0,000,00204,003.146,003.146,003.146,003.146,003.146,003.146,003.350,00

         Outros Materiais de Consumo

3.850,004.358,2860.223,84335.490,05335.490,05339.340,05339.340,05343.698,33343.698,33403.922,17

   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.850,000,003.107,0052.737,9852.737,9856.587,9856.587,9856.587,9856.587,9859.694,98

      REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

0,000,000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,00

         Remuneração de Serviços Pessoais

3.850,000,00847,0026.907,9826.907,9830.757,9830.757,9830.757,9830.757,9831.604,98

         Remuneração de Estagiários

0,000,002.260,004.830,004.830,004.830,004.830,004.830,004.830,007.090,00

         INSS - Terceiros

0,004.358,2857.116,84282.752,07282.752,07282.752,07282.752,07287.110,35287.110,35344.227,19

      DIÁRIAS
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         Locação de Bens Imóveis

CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,004.358,2857.116,84282.752,07282.752,07282.752,07282.752,07287.110,35287.110,35344.227,19

26.543,28398.352,35317.546,981.068.376,351.068.376,351.094.919,631.094.919,631.493.271,981.493.271,981.810.818,96

   SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.327,04286.939,40136.185,35177.702,76177.702,76191.029,80191.029,80477.969,20477.969,20614.154,55

      SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.949,0023.796,00742,7166.355,7466.355,7472.304,7472.304,7496.100,7496.100,7496.843,45

         Consultoria Contábil

7.378,04263.143,40135.442,64111.347,02111.347,02118.725,06118.725,06381.868,46381.868,46517.311,10

         Outras Consultorias

0,000,000,00699,00699,00699,00699,00699,00699,00699,00

      SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,000,000,00699,00699,00699,00699,00699,00699,00699,00

         Divulgação em Jornais e Revistas

0,000,000,00308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24

      MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

0,000,000,00308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24

         Outros

13.216,24106.873,38139.148,96480.644,82480.644,82493.861,06493.861,06600.734,44600.734,44739.883,40

      SERVIÇOS PRESTADOS

0,001.085,000,001.915,001.915,001.915,001.915,003.000,003.000,003.000,00

         Serviços de Medicina do Trabalho

0,006.064,002.095,282.560,722.560,722.560,722.560,728.624,728.624,7210.720,00

         Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

245,000,00150,661.966,701.966,702.211,702.211,702.211,702.211,702.362,36

         Serviços de Intermediação de Estágios

0,0076.221,47148,2696.906,0896.906,0896.906,0896.906,08173.127,55173.127,55173.275,81

         Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

0,000,001.560,991.639,011.639,011.639,011.639,011.639,011.639,013.200,00

         Seguros de Bens Imóveis

0,005.811,858.124,1836.326,8736.326,8736.326,8736.326,8742.138,7242.138,7250.262,90

         Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
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   ENCARGOS DIVERSOS

CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

6.528,001.069,2021.102,84187.720,43187.720,43194.248,43194.248,43195.317,63195.317,63216.420,47

4.678,320,005.275,3842.498,3342.498,3347.176,6547.176,6547.176,6547.176,6552.452,03

         Condomínios

0,000,00200,004.255,004.255,004.255,004.255,004.255,004.255,004.455,00

         Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis

1.764,921.915,003.213,4518.783,6318.783,6320.548,5520.548,5522.463,5522.463,5525.677,00

         Serviços de Energia Elétrica e Gás

0,00674,255.592,2610.733,4910.733,4910.733,4910.733,4911.407,7411.407,7417.000,00

         Serviços de Correios e Telégrafos

0,000,001.000,000,000,000,000,000,000,001.000,00

         Aquisição de Sistemas/Programas (software)

0,004.104,50696,9113.538,5913.538,5913.538,5913.538,5917.643,0917.643,0918.340,00

         Serviços Gráficos

0,009.928,118.367,9643.738,9343.738,9343.738,9343.738,9353.667,0453.667,0462.035,00

         Despesas com Telecomunicações

0,000,00600,000,000,000,000,000,000,00600,00

         Cópias, Encadernações e Microfilmagens

0,000,000,006.479,406.479,406.479,406.479,406.479,406.479,406.479,40

         Carteiras Profissionais

0,000,0077.813,123.440,423.440,423.440,423.440,423.440,423.440,4281.253,54

         Reforma em Bens Imóveis de Terceiros

0,000,001.957,788.142,228.142,228.142,228.142,228.142,228.142,2210.100,00

         Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

0,000,001.249,890,000,000,000,000,000,001.249,89

         Outras Despesas

0,004.539,5742.212,67100.508,53100.508,53100.508,53100.508,53105.048,10105.048,10147.260,77

      PASSAGENS

0,003.668,5220.127,4280.306,9780.306,9780.306,9780.306,9783.975,4983.975,49104.102,91

         Conselheiros/Convidados

0,00871,0522.085,2520.201,5620.201,5620.201,5620.201,5621.072,6121.072,6143.157,86

         Funcionários
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      AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

1.006,91539,9514.095,79181.339,00181.339,00182.345,91182.345,91182.885,86182.885,86196.981,65

1.006,91539,9514.095,79181.339,00181.339,00182.345,91182.345,91182.885,86182.885,86196.981,65

      ENCARGOS DIVERSOS

667,37200,41952,7215.952,8015.952,8016.620,1716.620,1716.820,5816.820,5817.773,30

         Indenizações e Restituições

339,54339,5410.213,6831.830,5431.830,5432.170,0832.170,0832.509,6232.509,6242.723,30

         Impostos e Taxas

0,000,002.929,39133.555,66133.555,66133.555,66133.555,66133.555,66133.555,66136.485,05

         Taxas Bancárias

0,0098.081,0872.592,82292.751,48292.751,48292.751,48292.751,48390.832,56390.832,56463.425,38

   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

      FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,000,000,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00

         Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

0,0098.081,0872.592,8295.800,4895.800,4895.800,4895.800,48193.881,56193.881,56266.474,38

      CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,0098.081,0872.592,8295.800,4895.800,4895.800,4895.800,48193.881,56193.881,56266.474,38

         Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades

0,000,003.291.752,60150.751,45150.751,45150.751,45150.751,45150.751,45150.751,453.442.504,05

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,003.291.752,60150.751,45150.751,45150.751,45150.751,45150.751,45150.751,453.442.504,05

   INVESTIMENTOS

0,000,00135.687,70146.751,45146.751,45146.751,45146.751,45146.751,45146.751,45282.439,15

      EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,00100.000,0092.013,4592.013,4592.013,4592.013,4592.013,4592.013,45192.013,45

         Móveis e Utensílios

0,000,0035.687,7054.738,0054.738,0054.738,0054.738,0054.738,0054.738,0090.425,70

         Máquinas e Equipamentos

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

         Veículos
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CAU - SC

A PagarA LiquidarOrçamentoExercícioPeríodoExercícioPeríodoExercícioPeríodoOrçadoConta

SALDOSPAGAMENTOSLIQUIDAÇÕESEMPENHOS

0,000,003.156.064,900,000,000,000,000,000,003.156.064,90

0,000,003.156.064,900,000,000,000,000,000,003.156.064,90

         Terrenos

0,000,000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,00

      INTANGÍVEL

0,000,000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,004.000,00

         Softwares e Programas

0,000,0013.776,930,000,000,000,000,000,0013.776,93

DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

0,000,0013.776,930,000,000,000,000,000,0013.776,93

   RESERVA DE CONTIGÊNCIA

207.752,88526.990,423.876.337,454.889.347,254.889.347,255.097.100,135.097.100,135.624.090,555.624.090,559.500.428,00

Total

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Anexo do tópico 4.3.4 - Relacao de
inscrições em Restos a pagar -

Detalhamento das inscrições em restos a
pagar de 2015

 



SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de inscrições em restos a pagar

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

1.499,760,000,000,001.499,76MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA
6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
Conselheiros/Convidados

Estimativo
PADM
311/2012

31/12/20155

0,000,001.356,091.356,091.356,09OI S.A
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Estimativo
PADM
40/2012

31/12/201572

264,000,000,000,00264,00
NEXCORE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Estimativo
O. de Compra
31/2013

31/12/201584

368,460,00245,64245,64614,10ACERVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Estimativo
IT CORCO
01/2015

31/12/2015113

695,000,000,00390,001.085,00
QUALITÁ SEGURANÇA E SAÚDE
OCUPACIONAL LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.001 -
Serviços de Medicina do
Trabalho

Estimativo
CI CORCO
04/2014

31/12/2015132

48,000,0032,5032,5080,50CONECTE VIRTUAL OFFICE LTDA ME
6.2.2.1.1.01.04.04.019 -
Serviços Gráficos

Estimativo
Proc.
2015/0065

31/12/2015468

176.565,100,0019.994,3925.678,30202.243,409 MM PROPAGANDA LTDA – EPP
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras
Consultorias

Estimativo
Contrato
04/2014

31/12/2015482

1.880,930,0034,0734,071.915,00CELESC
6.2.2.1.1.01.04.04.014 -
Serviços de Energia Elétrica e
Gás

Estimativo
ORÇAMENTO
2015

31/12/2015489

0,000,000,00396,00396,00ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA
6.2.2.1.1.01.02.01.004 -
Gêneros Alimentação

Global
Proc.
2015/0096

31/12/2015528

0,000,00232,50232,50232,50CM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
6.2.2.1.1.01.02.01.004 -
Gêneros Alimentação

Ordinário
Proc.
2015/0100

31/12/2015554

0,000,000,0065.000,0065.000,00
Serviço de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas de Santa Catarina - SEBRAE/SC

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Global
Proc.
2015/0090

31/12/2015582

0,000,0091,8091,8091,80BRUTHAN COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.02.01.004 -
Gêneros Alimentação

Global
Proc.
2015/0102

31/12/2015586

14.400,000,000,0030.000,0044.400,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SC - UDESC

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras
Consultorias

GlobalProc. 14/201531/12/2015620

0,000,006.141,646.141,646.141,64
ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Estimativo
Contrato
16/2013

31/12/2015636
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CAU - SC

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

581,080,000,000,00581,08
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
CATARINA

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Global
Patrocínio
01/2015

31/12/2015639

2.500,000,000,000,002.500,00
UNIVALI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
VALE DO ITAJAI

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Global
Patrocínio
01/2015

31/12/2015642

0,000,0015.000,0015.000,0015.000,00
Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento de Santa Catarina

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Global
Patrocínio
01/2015

31/12/2015643

5.988,550,00337,15337,156.325,70CLARO S.A
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Estimativo
Proc. Adm.
n°107/201

31/12/2015670

0,000,00185,51185,51185,51
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDENCIA PRIVADA SA

6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 -
Outros Benefícios

Estimativo
Proc.
2015/0113

31/12/2015671

0,000,00674,25674,25674,25
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS

6.2.2.1.1.01.04.04.016 -
Serviços de Correios e
Telégrafos

Estimativo31/12/2015684

0,000,00676,59676,59676,59LOCALIZA RENT A CAR S.A.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -
Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos

Estimativo
Contrato
017/2014

31/12/2015744

0,000,00330,00330,00330,00
ANA PAULA HAMANN PEREIRA
05755373965

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Estimativo
Proc.
2015/0123

31/12/2015746

339,540,000,000,00339,54
ASCOP-ASSOC CONSELHOS
PROFISSIONAIS

6.2.2.1.1.01.05.01.003 -
Impostos e Taxas

Estimativo
Reprogramaç
ão 2015

31/12/2015765

68,530,000,000,0068,53Andreia Moretto Baesso
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -
Indenizações e Restituições

Ordinário
boleto
3078701

31/12/2015777

0,000,001.074,651.074,651.074,65
XBRAMAR - SOLUÇÕES E TECNOLOGIA
LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 -
Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos

Estimativo
Proc. Nº
18/2014

31/12/2015806

0,000,001.069,201.069,201.069,20FUNDACAO FRITZ MULLER
6.2.2.1.1.01.04.04.010 -
Locação de Bens Imóveis

Ordinário
Proc.
2015/0135

31/12/2015853

0,00606,400,005.457,606.064,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

6.2.2.1.1.01.04.04.002 -
Serviços de Seleção, Trein. e
Orient. Profissional

Ordinário
Proc.
2015/0138.

31/12/2015889

0,000,002.430,002.430,002.430,00Grafica Continente LTDA - EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.019 -
Serviços Gráficos

Ordinário31/12/2015896

131,880,000,000,00131,88André Luiz Laitano
6.2.2.1.1.01.05.01.002 -
Indenizações e Restituições

Ordinário
boleto
2019567

31/12/2015917

2.400,000,0011.032,0011.032,0013.432,00
CSEE CENTRO DE SOLUCOES EM
EVENTOS EIRELI - ME

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Ordinário
Proc.129/201
5

31/12/2015952

0,000,00540,00540,00540,00GIOVANI BONETTI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°566/2015

31/12/2015956

0,000,00105,00105,00105,00GIOVANI BONETTI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°567/2015

31/12/2015957
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CAU - SC

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

0,000,00324,60324,60324,60Rodrigo Kirck Rebêlo
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°568/2015

31/12/2015958

0,000,00268,67268,67268,67Everson Martins
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°569/2015

31/12/2015959

0,000,00485,38485,38485,38MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA
6.2.2.1.1.01.04.06.002 -
Funcionários

Ordinário
Requisição
n103/2015

31/12/2015960

0,000,00385,67385,67385,67MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA
6.2.2.1.1.01.04.06.002 -
Funcionários

Ordinário
Requisição
n102/2015

31/12/2015961

0,000,002.168,762.168,762.168,76MENTON VIAGENS E TURISMO LTDA
6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Requisição
102/2015

31/12/2015962

0,000,00813,00813,00813,00FRANCIANI ROSALIA RIGONI
6.2.2.1.1.01.01.02.001 -
Funcionários

Ordinário
Diária
n°001/2016

31/12/2015963

0,000,00916,00916,00916,00Everson Martins
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°002/2016

31/12/2015964

3.081,080,00581,08581,083.662,16
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA
CATARINA

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Ordinário
Despacho
Gerad

31/12/2015965

0,000,00334,90334,90334,90CLARO S.A 0679 FLORIANOPOLIS
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

OrdinárioProc. 51/201531/12/2015969

334,200,000,000,00334,20
NEXCORE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Ordinário
O. de Compra
31/2013

31/12/2015971

0,000,00150,00150,00150,00
ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Ordinário
Proc.
2015/0145

31/12/2015972

0,000,001.070,611.070,611.070,61SILVIA RIBEIRO LENZI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°570/2015

31/12/2015973

0,000,00405,00405,00405,00SILVIA RIBEIRO LENZI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
diária
571/2015

31/12/2015974

0,000,00578,40578,40578,40SILVIA RIBEIRO LENZI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°572/2015

31/12/2015975

4.194,980,004.926,5410.805,0215.000,00LETRA EDITORIAL LTDA. - ME
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras
Consultorias

Estimativo
Proc.
2012/0004

31/12/2015980

0,000,0019.622,7319.622,7319.622,73 Departamento Estadual de Infraestrutura
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 -
Salários

Estimativo
Orçamento
2015

31/12/2015981

0,000,004.316,984.316,984.316,98 Departamento Estadual de Infraestrutura
6.2.2.1.1.01.01.01.002.004 -
IPREV Patronal

Estimativo
Orçamento
2015

31/12/2015982

0,030,001.809,743.984,043.984,07LOCALIZA RENT A CAR S.A.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -
Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos

Ordinário
Contrato
017/2014

31/12/2015984

1.310,120,000,000,001.310,12CLARO S.A
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Ordinário
Proc. Adm.
n°107/201

31/12/2015985

0,000,000,240,240,24
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDENCIA PRIVADA SA

6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 -
Outros Benefícios

Ordinário
Proc.
2015/0113

31/12/2015986
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CAU - SC

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

0,000,000,0076,5476,54LOCALIZA RENT A CAR S.A.
6.2.2.1.1.01.04.04.009 -
Locação de Bens Móveis,
Máquinas e Equipamentos

Ordinário
Contrato
017/2014

31/12/2015987

1.500,000,000,000,001.500,00LETRA EDITORIAL LTDA. - ME
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras
Consultorias

Estimativo
Proc.
2012/0004

31/12/2015988

5.000,000,000,000,005.000,00
CREDCREA - AEAJS ASSOC ENGENHEIROS
ARQUITETOS

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Ordinário
Proc.
105/2015

31/12/2015989

5.000,000,000,000,005.000,00FURB - Fundação Regional de Blumenau
6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Ordinário
Proc.
2012/0004

31/12/2015990

2.500,000,002.500,002.500,005.000,00
Núcleo Regional de Criciuma do
Departamento de Santa Catarina do
Instituto de Arquitetos do Brasil

6.2.2.1.1.01.07.02.002 -
Convênios, Acordos e Ajuda a
Entidades

Ordinário
Proc.
105/2015

31/12/2015991

660,000,00330,00660,001.320,00
ANA PAULA HAMANN PEREIRA
05755373965

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Estimativo
Proc.
2015/0123

31/12/2015992

0,000,001.594,001.594,001.594,00BP IMPRESSOS EIRELI ME
6.2.2.1.1.01.04.04.019 -
Serviços Gráficos

Ordinário
Proc.
2015/0146

31/12/2015993

0,000,003,103,103,10OI S.A
6.2.2.1.1.01.04.04.020 -
Despesas com
Telecomunicações

Ordinário61856931/12/2015994

5.949,000,005.949,0017.847,0023.796,00
SEECON Contadores Associados Sociedade
Simples EPP

6.2.2.1.1.01.04.01.001 -
Consultoria Contábil

Global
PADM
03/2015

31/12/2015995

0,000,00150,00150,00150,00SILVIA RIBEIRO LENZI
6.2.2.1.1.01.03.02.001 -
Conselheiros/Convidados

Ordinário
Diária
n°005/2016.

31/12/2015997

41.006,010,006.141,6413.227,7254.233,73
ONDREPSB - LIMPEZA E SERVIÇOS
ESPECIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -
Serviços de Apoio
Administrativo e Operacional

Estimativo
Contrato
16/2013

31/12/2015998

278.266,25606,40117.409,02251.779,93530.652,5863Total de empenhos:

Página:4/4



Anexo do tópico 4.3.4 - Relação Despesas
Modalidade Licitações 2015 -

Detalhamento das Despesas por
Modalidade de Licitações

 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CAU - SC

CNPJ: 14.895.272/0001-01

ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.ValorQtd.

2014201520142015

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

22.880,00228.023,411776.383,00428.023,4117a) Convite

308.467,464159.920,9413464.061,015765.869,9413b) Tomada de Preços

257.034,55255270.964,19131332.112,93263271.252,19132d) Pregão

192.577,10217447.733,27427214.635,38256458.897,84449g) Dispensa

0,00063.410,231010,00065.175,15105h) Inexigibilidade

3.744,08228.142,22243.744,08228.142,2224i) Suprimento de Fundos

1.914.053,946952.592.025,667962.068.135,583162.772.220,61231j) Pagamento em Folha

213.686,90361336.282,63667219.646,38389336.282,63660k) Diárias

1.450.790,3234711.858.345,8844031.588.070,9834341.866.737,324313l) Outros

Página:1/1



Anexo do tópico 4.5 - Gestão de Multas -
Gestão de multas aplicadas em

decorrência da fiscalização
 



 

 

GESTÃO DAS MULTAS EM DECORRÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO 

O CAU/SC tem adotado por premissa a instituição de uma fiscalização de natureza educativa e preventiva, 

objetivando exercê-la com eficiência e eficácia, em prol da valorização do exercício profissional da Arquitetura 

e Urbanismo, em defesa da sociedade, no que se refere à segurança, qualidade de vida e preservação do meio 

ambiente natural e construído, além do correto exercício da profissão.  

Neste contexto, a GERTEC tem trabalhado tanto na reformulação dos procedimentos operacionais de 

fiscalização, como na busca da inserção da inteligência na fiscalização orientativa. Desta forma procurou-se 

estruturar o setor de fiscalização do CAU/SC através de uma política inovadora de atuação, atendendo sua 

visão de futuro, o que abrangeu, além da revisão e análise de procedimentos internos, a compreensão da 

necessidade de que a divisão regional no âmbito do CAU/SC fosse reavaliada.   

Considerando as premissas acima descritas, no ano de 2015, a fiscalização, no âmbito do CAU/SC foi 

estruturada a partir de: 

 Denúncias – indício de irregularidade recebida através dos canais de comunicação do CAU/SC 

 Diligências – indícios de irregularidade percebida nas ações internas do CAU/SC 

 Rotina – indícios de irregularidade percebida quando em outras ações externas realizadas pela fiscalização 

FISCALIZAÇÃO - 2015     

TIPO NÚMERO % 

DENÚNCIAS 132 20% 

DILIGÊNCIA  345 51% 

ROTINA 197 29% 

TOTAL 674 100% 

 

Dos dados acima apresentados, verificamos que 71% se referem a ações oriundas de denúncias ou 

diligências, refletindo uma maior atuação da fiscalização do CAU/SC nestes quesitos.  

RELATÓRIOS FISCALIZAÇÃO - 2015 

TIPO NÚMERO % 

ELABORADOS 674   

SITUAÇÃO GERAL 

IRREGULARES 485 72% 

REGULARES 189 28% 

TOTAL 674 100% 

SITUAÇÃO DOS IRREGULARES 

REGULARIZARAM COM COMUNICADO DE VISITA 472 97% 

AUTO DE INFRAÇÃO 13 3% 

TOTAL 485 100% 

 



 

 

Cada ação fiscalizatória (674 em 2015) gera um relatório de fiscalização. Das ações fiscalizatórias 

realizadas em 2015, 28% estavam regulares e 72% estavam irregulares, o que reflete um índice baixo 

de regularidade, demonstrando que precisamos investir um pouco mais em ações de orientação aos 

profissionais. Já no que se referem à regularização pós-fiscalização, verificamos que 97% atenderam 

as solicitações mediante comunicado de visita, ou seja, regularizaram apenas com o primeiro contato 

da fiscalização sem necessidade de abertura de processo, o que indica a pré-disposição dos 

profissionais em terem suas atividades regulares perante o conselho e a sociedade. Para apenas 3% 

dos irregulares foi necessário gerar auto de infração. Estes números corroboram a análise inicial de 

que a orientação ao profissional é fator fundamental para diminuir falta de regularidade das 

atividades relacionadas a arquitetura e urbanismo. 

AUTOS DE INFRAÇÃO – 2015 (Multas emitidas) 

TIPO NÚMERO % 

ELABORADOS 13   

SITUAÇÃO     

PAGAMENTO DE MULTA 4 31% 

RECURSO 8 62% 

INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA 1 7% 

TOTAL 13 100% 

 

No que se refere aos autos de infração gerados em 2015, os resultados demonstram que cerca de 

70% ainda está em fase de recurso e inscrição em dívida ativa, sendo que 31% fizeram o pagamento 

da multa. 

A gestão das multas é feita pela própria fiscalização, sendo que o boleto da multa é gerado ao lavrar 

o auto de infração. Isto é possível em função do baixo número de boletos emitidos. Já os processos 

cujas multas não foram pagas são encaminhados à Gerência Financeira (via protocolo SICCAU), para 

dar seguimento aos trâmites necessários. 

 



Anexo do tópico 5.4 - Plano de ação -
auditoria 2014 - Ações para correção de
apontamentos feitos pela Auditoria 2014

 



1. PLANO DE AÇÃO - Em decorrência dos pontos indicados pela Auditoria do CAU/BR

Justificativa Interna Ações Quando
Responsá

vel
Status

Dados do CAU/SC 

preenchidos somente na 
contracapa. A numeração já 

consta no próprio livro

Incluído o endereço na capa e atualizado 
o endereço na contracapa. 

Imediato Talitha Concluido

Houve um processo de 
transição de controle manual 
e eletrônico e um período de 

adaptação em 2014. 

Trabalhamos por três meses 
divididos em dois grupos o 

que acentuou a falta de 
controle desse quesito 

Reformular o processo de controle e de 
todos os documentos estão sendo 

anexados aos pontos, devidamente 
assinados pelo empregado e pelo 

superior imediato, com as devidas 
justificativas assinadas. 

Reforçar a cada contratação de 
funcionário as normas internas

mai/15 Talitha Concluído

Não houve orientação da 
Assessoria Contábil anterior 
sobre atualização nesta ficha 

de registro e assinatura do 
empregador. 

Implementar para todos os funcionário a 
Ficha de Anotações que constam todos 

os dados da CTPS e contrato de trabalho

31/07/2015 Talitha Concluído

CUA/SC não tem mural na 
sede nova para expor os 

documentos

Encaminhar as últimas guias pagas ao 
Sindicato e;

Providenciar a aquisição de mural para a 
publicação da última Guia de GPS paga.

abr/15 Talitha Concluído

Livro de inspeção do trabalho: 

capa não preenchida com 
dados do Conselho e falta de 

numeração

Problemas detectados

Controle ponto: foram 
observadas inconsistências: 

falta de assinaturas nos 
cartões pontos, falta 

justificativas, atestados não 
apresentados, registro de 

jornada com atestado, falta de 
registro da jornada.

Atualização e numeração na 
ficha de registro de 

empregados e assinaturas do 
empregado e empregador

Falta de afixação no mural do 
CAU/SC da última GPS e paga 

envio ao Sindicato

G
E

R
Ê

N
C

IA
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
A



Não foram observados estes 

apontamentos pela a 
Analista de Compras, 
Contratos e Licitações 

anterior 

Treinar e acompanhar a nova Analista 
de Compras, Contratos e Licitações para 

se atentar aos próximos editais. 
imediato Talitha Concluído

Realizamos o cadastro no 

SISPAT desde 2012 a 2014 e 
emplaquetamos aprox 200 

bens. Entretanto, ainda falta 
concluir o inventário físico, 
emplaquetar o restante e 

criar os termos de 
responsabilidade por setor

Concluir a conferência e inventário 
físico;

Fazer a baixa e doação de bens;
Dar continuidade no emplaquetamento;
 Criar os termos de responsabilidade por 

setor.

31/07/2015 Talitha Concluído

A  Assessoria Contábil  
anterior RG responsável 

pelas depreciações realizou 
todos os cálculos, porém 

houveram inconsistência nos 
valores. A RG esclareceu que 

houve um problema do 
sistema implanta SISPAT no 

momento dos cálculos. 
Houve a manifestação do 
implanta, mas o problema 

ainda não foi resolvido e RG 
não concluiu.

Sanar divergências 30/06/2015 Talitha Concluído

Imobilizado - Inventário Físico 
e Termo de Responsabilidade 

não concluído

Falta de alguns documentos  
nos processos licitatórios 

consultados:  demonstrações 
contábeis e notas explicativas 
das empresas vencedoras dos 

certames; declaração que 

Divergência entre Imobilizado - 
Cálculo de Depreciação

G
E

R
Ê

N
C

IA
 A

D
M

IN
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T
R

A
T
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Falta de rotina para manter 
todas as diárias assinadas e 
fechadas com a prestação de 

contas

Reformular o processo de controle e  
formulário de diárias mai/15 Talitha concluído

Justificativa Ações Quando
Respons

ável
Status

Os lançamentos, em que pese 
a indicação, foram baseados 
em orientação do CAU/BR e 
Contabilidade do CAU/SC. 

Balanços já aprovados.  Sendo que 
posteriormente o CAU/BR corroborou 
este entendimento. Na ocorrência de 

nova reforma, por precaução, deverá se 
buscar novas orientações acerca do 

tema.

Imediato Filipe Concluido

Falta de rotina de 
assinaturas da Diretoria 

Anterior

Criação de rotina de assinaturas 

semanal para Presidente e mensal para 
Diretor financeiro/ Cobrança das 

Assinaturas

Imadiato Filipe Concluido

Falta de rotina para buscar 
as negativas no momento do 

pagamento.

Juntar as Negativas de Débito aos 
processos de pagamento nas 

conferências (contrato/ aceite) pré-
pagamento. 

Imadiato Alexandre Concluido

Trata-se de depósito de 
Cheque caução da empresa 

TRIO engenharia, que na 
ocasião não foi solicitado 

pela Auditoria

Não se aplica, haja vista que não se trata 
de nenhuma atividade a ser corrigida 

Filipe

G
E

R
Ê

N
C

IA
 F

IN
A

N
C

E
IR

A

Falta de assinaturas nas 
solicitações de diárias

G
E
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N
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A
T

IV
A

Reforma da Sede lançadas em 
"Variações Patrimoniais 

Diminutivas" quando deveria 
ser em Investimento

Problemas detectados

Falta de Assinaturas nas 
Baixas de Pagamento

Falta de Negativas de Débito 
em todos os pagamentos

Falta de Extrato da Conta 
Poupança R$ 17.569,90



Inconsistência do SISCONT, 
na soma da coluna de 

fornecedores diversos.

Solicitado novo parecer com explicaçoes 
da Contabilidade acerca das 

inconsistências apresentadas para 
identificar a incosistência

Imediato Filipe Concluido

Inconsistências do SISCONT 
/ Divergências conceituais de 

contabilização

Solicitado novo parecer com explicaçoes 
da Contabilidade acerca das 

inconsistencias apresentadas 

apresentadas para identificar a 
incosistência

Imediato Filipe Concluido

Justificativa Ações Quando
Respons

ável
Status

Falta de planejamento na 
area de tecnologia de 

informação e de profissional 
capacitado

Construir uma Politica mínima de 
acessos;

Criar perfis individuais para os usuários;
Eatabilizar o fornecimento de Internet;

Adquirir novo servidor;
Estabelecer rotina de backup de dados

2015 Lucas concluído

Não existe no CAU/SC esta 
instância

Desenvolver um plano de restruturação 
do parque de TI do CAU/SC, 

identificando as necessidades dos 
usuários e gestores, para submeter à 
Gerência Geral e ao Conselho Diretor

2015 Lucas concluído

G
E

R
Ê

N
C
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Erro nas Demonstrações 

Contábeis

Problemas detectados

 CAU dispõe de poucos

recursos de TI, os quais 
identificamos não possuir os 

controles adequados para
função.

Atualmente, não existe a 
formação do comitê para 

tomada de decisões relativa
ao planejamento estratégico. 

Erro entre o Passivo Circulante 
/ Restos a Pagar Processados



Não existe. O CAU/SC está 
aguardando o CAU/BR 
desenvolver o seu para 

posteriormente construir um 

próprio

Estudar forma de mitigar esse problema;
Desenvolver uma Política de Tecnologia 
da Informação para o CAU/SC, para no 

futuro ser adaptada ao PDTI que o 

CAU/BR realizar

dez/15 Lucas
Previsão 

abril/2016

Falta de responsável pela 
setor de tecnologia, além de 
não possuir nenhum sistema 
de controle, impossibilitando 
a criação de regras, normas 

ou procedimentos.

Elaborar a Política de Tecnologia da 
Informação

dez/15 Lucas
Previsão 

abril/2016

Atualmente não existe o Plano 
Diretor de TI, nem suas 

respectivas

documentações. 

T
E

C
N

O
L

O
G
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A
  I

N
F

O
R

M
A

Ç
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O

Apesar de existirem algumas 
regras de segurança de 

usuabilidade de tecnologia,
não existe documento formal 

referente à Política de 
Segurança de TI.



Anexo do tópico 7.1 - Execução do
Orçamento - Destalha a execução do

Orçamento de 2015, dividido por Centros
de Custos.

 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CAU - SC

Execução do Orçamento por Centro de Custos

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

%Saldo%Realizado%OrçamentoCentro de Custo

CNPJ: 14.895.272/0001-01

44,47224.531,6255,53280.323,985,31504.855,601 -  COMISSÕES ORDINÁRIAS - CO

39,6018.504,5060,4028.218,810,4946.723,31
    1.01 -  COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
- CED

38,5117.672,8461,4928.218,810,4845.891,65
        1.01.01 - CED - Manter e desenvolver as
atividades da CED

0,000,000,000,000,000,00
        1.01.02 - CED - Capacitação de
Conselheiros

100,00211,680,000,000,00211,68        1.01.03 - CED - Encontros Regionais CED

0,000,000,000,000,000,00
        1.01.04 - CED - Oficina de Sensibilização
de Ética

100,00619,980,000,000,01619,98        1.01.05 - Seminário Regional CED Sul

47,2199.918,3752,79111.712,172,23211.630,54
    1.02 -  COMISSÃO DE CONTAS E ATOS
ADMINISTRATIVOS - CCAA

2,09531,9797,9124.969,870,2725.501,84
        1.02.01 - CCAA - Manter e desenvolver as
atividades da CCAA

75,8547.139,4824,1515.007,550,6562.147,03
        1.02.02 - CCAA - Implantar gestão
estratégica

61,4752.246,9238,5332.753,080,8985.000,00        1.02.04 - CCAA - Patrocínio

0,000,00100,0038.981,670,4138.981,67
        1.02.05 - CCAA - Treinamento e
Desenvolvimento dos Empregados do CAU/SC

65,3668.129,8234,6436.114,781,10104.244,60
    1.03 -  COMISSÃO DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL - CEP

8,732.712,1791,2728.341,780,3331.053,95
        1.03.01 - CEP - Manter e desenvolver as
atividades da CEP

100,00135,000,000,000,00135,00
        1.03.02 - CEEP - Encontro Anual de
Arquitetos e Urbanistas

0,000,000,000,000,000,00        1.03.03 - CEEP - Premiação TCC

89,3665.282,6510,647.773,000,7773.055,65
        1.03.04 - CEP - Gestão de Arquitetura,
Fiscalização e SICCAU

26,7037.978,9373,30104.278,221,50142.257,15
    1.04 - COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO
- CEF

47,0431.319,3852,9635.254,540,7066.573,92
        1.04.01 - CEF - Encontro Anual de
Coordenadores

5,29493,7994,718.834,710,109.328,50
        1.04.02 - CEF - Manter e desenvolver as
atividades da CEF

9,296.165,7690,7160.188,970,7066.354,73        1.04.03 - CEF - Premiação Acadêmica

98,353.289.176,841,6555.192,7135,203.344.369,552 -  COMISSÕES TEMPORÁRIAS - CT

99,853.160.233,080,154.770,9033,313.165.003,98
    2.01 -  COMISSÃO TEMPORARIA DE
PATRIMÔNIO - CTP
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CAU - SC
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

%Saldo%Realizado%OrçamentoCentro de Custo

100,003.156.064,900,000,0033,223.156.064,90        2.01.01 - Sede definitiva CAU/SC

46,634.168,1853,374.770,900,098.939,08
        2.01.02 - Manter e Desenvolver as
Atividades da Comissão de Patrimônio - CPAT

71,1338.826,3328,8715.761,140,5754.587,47
    2.03 -  COMISSÃO TEMPORARIA DE
POLÍTICAS URBANAS - CTPU

34,255.562,4265,7510.680,300,1716.242,72
        2.03.01 - CPU - Manter e desenvolver as
Atividades da Comissão de Políticas Urbanas -
CPU

86,7533.263,9113,255.080,840,4038.344,75
        2.03.03 - Desenvolvimento de conteúdo
da CTPU

0,000,00100,0012.960,000,1412.960,00
    2.04 - COMISSÃO CIDADES DEMOCRÁTICAS
- CCD

0,000,00100,0012.960,000,1412.960,00
        2.04.02 - CCD - Seminário Cidades
Democráticas e Regiões Metropolitanas

81,4187.204,2918,5919.913,811,13107.118,10
    2.05 - COMISSÃO TEMPORARIA DE
COMUNICAÇÃO - CTC

35,412.514,2564,594.585,750,077.100,00
        2.05.01 - CC - Manter e Desenvolver as
Atividades da Comissão de Comunicação - CC

84,6784.690,0415,3315.328,061,05100.018,10        2.05.02 - CC - Divulgação institucional

0,000,000,000,000,000,00
    2.06 - COMISSÃO DO PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO - CPDP

0,000,000,000,000,000,00
        2.06.01 - CPDP - Manter e Desenvolver
as Atividades da Comissão do Plano Diretor
Participativo - CPDP

61,982.913,1438,021.786,860,054.700,00
    2.08 - COMISSÃO TEMPORARIA DE
RELAÇÃO INTERPROFISSIONAL - CTRI

61,982.913,1438,021.786,860,054.700,00
        2.08.01 - CTRI - Manter e Desenvolver as
Atividades da Comissão Temporaria de
Integração Profissional - CTRI

19,221.083.595,3680,784.553.830,5659,345.637.425,923 - UNIDADES OPERACIONAIS

19,12278.628,0480,881.178.427,9715,341.457.056,01    3.01 - PRESIDÊNCIA

6,2629.932,1193,74448.283,345,03478.215,45
        3.01.01 - GP - Manter e desenvolver as
atividades do GP

22,803.844,0277,2013.017,780,1816.861,80
        3.01.02 - GP - Representação
Institucional do CAU/SC

55,935.551,9044,074.374,190,109.926,09        3.01.03 - GP - Relações Institucionais

13,861.314,9186,148.170,500,109.485,41
        3.01.04 - GP - Semanas de Arquitetura e
Urbanismo das Escolas, Palestras para
formandos e Biometria

81,01202.531,4018,9947.468,602,63250.000,00        3.01.05 - GP - Divulgação Institucional

0,000,00100,00196.951,002,07196.951,00
        3.01.07 - GP - Fundo Nacional de Apoio
aos CAU UF

0,000,00100,00307.001,243,23307.001,24
        3.01.10 - GP - Centro de Serviços
Compartilhados

0,000,00100,00128,440,00128,44
        3.01.11 - GP - Empreender em
arquitetura
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CAU - SC
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

%Saldo%Realizado%OrçamentoCentro de Custo

24,2018.378,7975,8057.555,810,8075.934,60        3.01.12 - GP - Assessoria Especial

15,1717.074,9184,8395.477,071,18112.551,98        3.01.13 - GP - Procuradoria Geral

19,26804.967,3280,743.375.402,5944,004.180.369,91    3.02 - GERÊNCIA GERAL

8,0116.086,6791,99184.836,272,11200.922,94
        3.02.01 - GABINETE DA GERÊNCIA
GERAL

8,0116.086,6791,99184.836,272,11200.922,94
              3.02.01.001 - Manter e desenvolver
as atividades da GERGERAL

11,5631.877,0788,44243.856,382,90275.733,45        3.02.02 - SECRETARIA GERAL

7,5312.846,7292,47157.770,561,80170.617,28
              3.02.02.001 - SG - Manter e
desenvolver as atividades da SG

15,7711.954,5184,2363.836,700,8075.791,21
              3.02.02.002 - SG - Reuniões
plenárias do CAU/SC

18,143.197,7581,8614.434,750,1917.632,50
              3.02.02.003 - SG - Reuniões da
diretoria do CAU/SC

33,173.878,0966,837.814,370,1211.692,46
              3.02.02.004 - SG - Reuniões do
Colegiado das Entidades de Arquitetura e
Urbanismo - CEAU

19,21286.578,3280,791.205.388,9315,701.491.967,25        3.02.03 - GERÊNCIA TÉCNICA

6,5041.185,5993,50592.484,906,67633.670,49
              3.02.03.001 - Manter e desenvolver
as atividades da GERTEC

7,8744.000,3392,13515.392,555,89559.392,88
              3.02.03.002 - Operação de
Fiscalização

19,4723.579,2880,5397.511,481,27121.090,76
              3.02.03.003 - Manter de Desenvolver
as Atividades da CORTEC

100,00177.813,120,000,001,87177.813,12
              3.02.03.004 - GERTEC -
Finalização/Manut. do Atendimento Técnico
Qualificado

25,42411.120,4274,581.206.262,7417,021.617.383,16        3.02.04 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

32,99240.036,0767,01487.610,337,66727.646,40
              3.02.04.001 - Gestão administrativa
do CAU/SC

13,3685.859,9986,64556.978,876,77642.838,86
              3.02.04.002 - Manter e desenvolver
as atividades da GERADM

36,3531.262,0063,6554.738,000,9186.000,00
              3.02.04.003 - Adquirir equipamentos
de informática

0,000,00100,003.440,420,043.440,42
              3.02.04.004 - Reformar a sede
provisória do CAU/SC

4,594.425,7095,4192.013,451,0296.439,15
              3.02.04.005 - Adquirir mobiliário para
sede provisória do CAU/SC

81,1849.536,6618,8211.481,670,6461.018,33
              3.02.04.006 - GERADM -
Treinamento Funcionários

9,9859.304,8490,02535.058,276,26594.363,11        3.02.05 - GERÊNCIA FINANCEIRA

9,9859.304,8490,02535.058,276,26594.363,11
              3.02.05.002 - Manter e desenvolver
as atividades da GERFIN

100,0013.776,930,000,000,1513.776,934 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

48,544.611.080,7551,464.889.347,25100,009.500.428,00TOTAL
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

4.843.275,625.270.534,21Despesa Orçamentária5.520.664,735.909.493,58Receita Orçamentária

4.740.146,225.097.100,13CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO5.520.664,735.909.493,58RECEITA REALIZADA

4.518.318,864.946.348,68DESPESA CORRENTE5.520.664,735.909.493,58RECEITA CORRENTE

2.295.999,823.002.991,29PESSOAL1.707.691,331.980.649,98RECEITAS DE CONTRIBUICOES

33.736,5534.000,32MATERIAL DE CONSUMO1.707.691,331.980.649,98RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

297.479,14339.340,05SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA1.707.691,331.980.649,98ANUIDADES

1.497.331,141.094.919,63SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.148.694,683.060.881,01RECEITA DE SERVIÇOS

157.033,21182.345,91ENCARGOS DIVERSOS13.245,8312.346,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

236.739,00292.751,48TRANSFERÊNCIAS CORRENTES3.134.995,533.048.052,64
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

221.827,36150.751,45DESPESA DE CAPITAL453,32482,08RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

221.827,36150.751,45INVESTIMENTOS638.160,58858.054,49FINANCEIRAS

103.129,40173.434,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

638.160,58858.054,49ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17.231,7533.555,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

49.076,3595.545,64MULTAS SOBRE ANUIDADES

571.852,48728.953,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

26.118,149.908,10OUTRAS RECEITAS CORRENTES

26.118,149.908,10INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas
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CAU - SC

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

6.076.370,157.051.614,62Pagamentos Extraorçamentários6.474.453,186.525.262,82Recebimentos Extraorçamentários

5.889.004,266.001.611,83Saldo em espécie do Exercício Seguinte4.813.532,125.889.004,26Saldo em espécie do Exercício Anterior

16.808.650,0318.323.760,6616.808.650,0318.323.760,66Total:

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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Balanço Orçamentário

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-148.430,425.909.493,586.057.924,005.683.004,00    RECEITA CORRENTE

-96.150,021.980.649,982.076.800,002.005.361,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-96.150,021.980.649,982.076.800,002.005.361,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-96.150,021.980.649,982.076.800,002.005.361,00          ANUIDADES

-289.142,993.060.881,013.350.024,003.068.368,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-2.653,7112.346,2915.000,0015.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-286.971,363.048.052,643.335.024,003.053.368,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

482,08482,080,000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

234.954,49858.054,49623.100,00601.275,00      FINANCEIRAS

234.954,49858.054,49623.100,00601.275,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.386,0133.555,5227.169,510,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

0,000,000,0020.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

1.615,1595.545,6493.930,4979.275,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

226.953,33728.953,33502.000,00502.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.908,109.908,108.000,008.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.908,109.908,108.000,008.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-3.442.504,000,003.442.504,003.442.504,00    RECEITA DE CAPITAL

-3.442.504,000,003.442.504,003.442.504,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-3.442.504,000,003.442.504,003.442.504,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE
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CAU - SC

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-3.590.934,425.909.493,589.500.428,009.125.508,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-3.590.934,425.909.493,589.500.428,009.125.508,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

570.807,924.738.595,804.946.348,685.473.339,106.044.147,025.581.742,99      DESPESA CORRENTE

94.930,712.826.646,343.002.991,293.027.929,753.122.860,462.987.382,32        PESSOAL

70.745,942.770.849,662.947.194,612.971.320,073.042.066,012.915.815,12          PESSOAL E ENCARGOS

24.184,7755.796,6855.796,6856.609,6880.794,4571.567,20          DIÁRIAS

11.417,7833.992,5834.000,3234.720,6246.138,4042.215,72        MATERIAL DE CONSUMO

11.417,7833.992,5834.000,3234.720,6246.138,4042.215,72          MATERIAL DE CONSUMO

60.223,84335.490,05339.340,05343.698,33403.922,17336.552,42        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.107,0052.737,9856.587,9856.587,9859.694,9877.640,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

57.116,84282.752,07282.752,07287.110,35344.227,19258.912,42          DIÁRIAS

317.546,981.068.376,351.094.919,631.493.271,981.810.818,961.538.463,49        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

136.185,35177.702,76191.029,80477.969,20614.154,55556.434,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,00699,00699,00699,00699,000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

0,00308.821,24308.821,24308.821,24308.821,24279.092,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

139.148,96480.644,82493.861,06600.734,44739.883,40623.182,68          SERVIÇOS PRESTADOS

42.212,67100.508,53100.508,53105.048,10147.260,7779.754,81          PASSAGENS

14.095,79181.339,00182.345,91182.885,86196.981,65142.000,00        ENCARGOS DIVERSOS

14.095,79181.339,00182.345,91182.885,86196.981,65142.000,00          ENCARGOS DIVERSOS

72.592,82292.751,48292.751,48390.832,56463.425,38535.129,04        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00196.951,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

72.592,8295.800,4895.800,48193.881,56266.474,38338.178,04          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

3.291.752,60150.751,45150.751,45150.751,453.442.504,053.442.504,05      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
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CAU - SC

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

3.291.752,60150.751,45150.751,45150.751,453.442.504,053.442.504,05        INVESTIMENTOS

135.687,70146.751,45146.751,45146.751,45282.439,15475.940,15          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

3.156.064,900,000,000,003.156.064,902.966.563,90          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,004.000,004.000,004.000,004.000,000,00          INTANGÍVEL

13.776,930,000,000,0013.776,93101.260,96      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

3.876.337,454.889.347,255.097.100,135.624.090,559.500.428,009.125.508,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00285.403,030,000,00       SUPERÁVIT

3.590.934,424.889.347,255.097.100,135.909.493,589.500.428,009.125.508,00       TOTAL

3.590.934,424.889.347,255.097.100,135.909.493,589.500.428,009.125.508,00       TOTAL

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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CAU - SC

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

0,003.178,39130.094,68130.094,68133.273,070,00DESPESA CORRENTE

0,001.162,24121.406,83121.406,83122.569,070,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,002.016,158.687,858.687,8510.704,000,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,0042.207,1542.207,1542.207,150,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,0042.207,1542.207,1542.207,150,00  INVESTIMENTOS

0,003.178,39172.301,83172.301,83175.480,220,00TOTAL:
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CAU - SC

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

0,00369,60431.792,97432.162,570,00DESPESA CORRENTE

0,000,00150.147,81150.147,810,00  PESSOAL

0,000,002.014,522.014,520,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,0011.353,3111.353,310,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00369,60253.277,33253.646,930,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,0015.000,0015.000,000,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,00171.406,38171.406,380,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00171.406,38171.406,380,00  INVESTIMENTOS

0,00369,60603.199,35603.568,950,00TOTAL:
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Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 14.895.272/0001-01

526.402,98PASSIVO CIRCULANTE6.807.412,26ATIVO CIRCULANTE

180.194,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

6.001.611,83CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO770.637,21CRÉDITOS A CURTO PRAZO

27.557,93FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO35.163,22DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,00ESTOQUES

250.259,76PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

68.390,34DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO469.674,74ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

0,00INVESTIMENTOS

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO466.008,07IMOBILIZADO

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO555.729,38BENS MÓVEIS

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO89.721,31C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,00PROVISÕES A LONGO PRAZO3.666,67INTANGÍVEL

0,00RESULTADO DIFERIDO4.000,00SOFTWARES

0,00333,33C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

526.402,98  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - SC

Compensações

0,00  TOTAL0,00  TOTAL

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

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

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

0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

7.277.087,00  TOTAL7.277.087,00  TOTAL

6.750.684,02  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.750.684,02  Resultados Acumulados

0,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.220.031,44  SALDO PATRIMONIAL

248.458,53  PASSIVO PERMANENTE1.258.085,09  ATIVO PERMANENTE

808.597,03  PASSIVO FINANCEIRO6.019.001,91  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

4.254.437,785.210.404,88  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015
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CAU - SC

Notas Explicativas

1 - Notas explicativas 2015

 

 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 14.895.272/0001-01

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

 

NOTA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Conselho de Arquitetura  e Urbanismo do Estado  de Santa Catarina  foi  criado pela Lei  12.378  de dezembro de 2010,  sob a  forma de  autarquia,  dotado de  personalidade
jurídica de direito público  interno, com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 14.895.272/0001-01, e está sediado na cidade de Florianópolis (SC), na Av.
Prefeito Osmar Cunha, nº 260 – Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, sob a jurisdição do Estado de Santa Catarina.

A entidade  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.

 

NOTA 02 – REGIME TRIBUTÁRIO

Este Conselho está respaldado através da CF, art. 150, VI, “a” como entidade imune.
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NOTA 03 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A  administração  da  empresa  optou  pela  contratação  de  contabilidade  terceirizada,  com  a  organização  contábil  Seecon  Contadores  Associados  S/S,  CRC  SC-006677/O,  de
responsabilidade  técnica  do  Contador  Marcello  Alexandre  Seemann,  CRC  SC-016825/O,   que  encontra-se  regular  no  exercício  profissional  perante  o  órgão  de  fiscalização,
conforme certidão de regularidade profissional encaminhada. 

A administração da empresa declara que  tomou ciência dos serviços contratados e dos seus  termos. Assim, as demonstrações contábeis  refletem e espelham a realidade da
empresa em todos os seus termos, sendo fornecida ao responsável técnico pela escrituração contábil, a Carta de Responsabilidade da Administração conforme estabelecida por
contrato.

Os  resultados  produzidos  são  frutos  do  documental  remetido  para  contabilização  pela  administração  da  empresa,  respondendo  esta,  pela  veracidade,  integralidade  e
procedência.  A  administração  encontra-se  ciente  de  toda  a  legislação  aqui  aplicável,  especialmente  no  tocante  a  Lei  11.101/05,  que  informa  o  contribuinte  das  suas
responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos
contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

 

 

NOTA 04 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público NBC T
16.9, que trata de Depreciação, Amortização e Exaustão, a NBC T 16.10 que trata da Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, a legislação
contida na  Lei  4.320/64  e  aos Princípios  de  Contabilidade.  As  demonstrações  financeiras  são  apresentadas  conforme  a estrutura  da  contabilidade  pública:  Ativo  Financeiro,
Passivo Financeiro e Sistema Patrimonial.

 

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

 

As principais práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis apresentadas estão definidas a seguir. As políticas contábeis adotadas pelo CAU/SC vêm
sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

A entidade adota o regime de competência para contabilização das receitas de contribuições e reconhece as demais receitas no momento da sua realização, ou seja, pelo regime
de caixa. As despesas são apropriadas de acordo com a competência de sua ocorrência.
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5.1 Ativo Circulante

 

O Ativo Circulante é demonstrado ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

a)     Disponibilidade: Caixa e Equivalentes de Caixa

 

Em 31/12/2015 o CAU/SC mantinha os seguintes saldos em disponibilidade imediata:
 

Instituição Financeira Modalidade
Saldo em 

31/12/2015
Saldo em 
31/12/2014

Banco do Brasil c/ Movimento Cta Corrente 0,00 662,05

Banco do Brasil c/ Arrecadação Cta Corrente 0,00 8.431,80

Banco  do  Brasil  –  Fundos  de 
Investimento 5810-6

Aplicação
1.434.044,19 0,00

Banco  do  Brasil  –  Fundos  de 
Investimento 6810-1

Aplicação
4.297.567,64 0,00

Banco do Brasil – CDB Aplicação 0,00 3.921.255,42

Banco do Brasil – CDB Aplicação 0,00 1.941.085,39

Banco do Brasil  Poupança 0,00 17.569,60

Banco do Brasil – Ourocap Tit. 
Capitalização 270.000,00 0,00

Total   6.001.611,83 5.889.004,26

 

Ao final de maio foram alteradas as modalidades de investimento em aplicações financeiras.

CAU - SC
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b)    Créditos a Curto Prazo

Os valores a  receber classificados no grupo Créditos a Curto Prazo referem-se a anuidades dos exercícios de 2013 a 2015 de profissionais e empresas considerados
ativos, conforma quadro resumo da informações extraídas do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU.

    2015 2014 2013

Profissionais        

  Valores em R$ 577.076,24 272.305,39 182.769,79

         

Empresas        

  Valores em R$ 215.334,11 139.251,77 39.137,00

         

Total   792.410,35 411.557,16 221.906,79

 

b.1) Provisão para Perdas de Créditos a Curto Prazo

O  reconhecimento  da  perda  estimada  sobre  os  créditos  estão  respaldados  nos  Princípios  de  Contabilidade,  normatizados  pela  Resolução  CFC  nº  1.111/07  e  suas
alterações, em especial os princípios da Oportunidade e Prudência.

A provisão para perdas de créditos a receber de curto prazo foi calculada, considerando a média percentual dos recebimentos de anuidades dos últimos três exercícios,
sobre o qual inferirá o percentual de inadimplência, a ser aplicado sobre os créditos a receber.

ANO

A – Saldo 
Inicial 
(Saldo 

Anterior)

B – 
Inclusões 
(Débito)

C – 
Recebimentos

Saldo

D – 
Percentual 

Recebimento 
D= C/(B+A)

E – 
Percentual 

Inadimplência 
E= 1-D

2012 0,00 1.446.400,00 1.090.761,70 355.638,30 1,43 0,57

CAU - SC
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2013 355.638,30 2.150.007,81 1.507.210,84 998.435,27 1,63 2,37

2014 564.797,31 2.279.925,66 1.735.218,33 1.109.504,64 2,07 1,93

2015 1.047.922,94 2.030.244,59 2.028.658,33 1.049.509,20 2,07 1,93

 

Médias Percentuais de Inadimplência:

  2015 2014 2013 Médias

Média/ Ano 1,93 1,93 2,37 2,07

 

Memória de Cálculo para Ajuste de Perdas:

  Saldo a Receber Média Percentual Inadimplente

Saldo 2013 998.435,27 2,37

Saldo 2014 1.109.504,64 1,93

Saldo 2015 1.049.509,20 1,93

Média   2,07

Ajuste de Perdas 21.773,14  

 

Ao  final  de 2014  houveram  lançamentos de ajustes  nos créditos a  receber  de exercícios anteriores,  sendo  R$ 174.210,15 Anuidades Pessoa  Física Exercício Anterior e  R$
82.888,70 para Anuidades Pessoa Jurídica Exercício Anterior;  além das provisões para perdas apuradas. Não  fazem parte das médias,  lançamentos de ajuste e somente os
recebimentos deverão ser considerados para apurar o percentual de inadimplência.

 

c)     Demais Créditos a Receber

No grupo de demais créditos a receber estão classificados valores de adiantamentos, devedores da entidade no valor total de R$ 35.163,22.
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5.2 Ativo Não – Circulante

As aquisições dos bens móveis são contabilizadas como despesa de capital na data da aquisição e estão registradas pelo custo de aquisição, reduzido ao seu valor recuperável
quando aplicável. A sua depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada.

Seguem a vida útil estimada e a respectiva taxa utilizada: 

·         Móveis e Utensílios - 10 anos a taxa de 10% a.a

·         Máquinas e Equipamentos - 10 anos a taxa de 10% a.a

·         Instalações - 10 anos a taxa de 10% a.a

·         Utensílios de Copa e Cozinha  - 10 anos a taxa de 10% a.a

·         Equipamentos de Processamento de Dados - 5 anos a taxa de 20% a.a

         Biblioteca - 10 anos a taxa de 10% a.a

         Software – 1 ano a taxa de 8,333% a.a

Não houve reavaliações ou mudanças de critérios nos bens imobilizado no exercício de 2015.

De acordo com o Processo Administrativo nº 67/2015,  temos o Termo de Doação nº 01/2015, no qual  o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina doou bens
conforme quadro a seguir, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tubarão – APAE.

As baixas ocorreram em 30/11/2015 e estão detalhadas de modo sintético no quadro abaixo:

 

  Qtd. Valor Aquisição Valor Residual

Equipamentos de Processamento de Dados 1 1.844,10 1.489,13

Instalações 38 6.203,86 4.789,84

Máquinas e Equipamentos 7 13.000,00 10.237,64

CAU - SC
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Móveis e Utensílios 41 5.990,00 4.631,75

Total da Baixa por Doação 87 27.037,96 21.148,36

 

Mutações no Imobilizado

 

Imobilizado Saldo Inicial Aquisições Baixas
Saldo em 
31/12/2015

Móveis e Utensílios 161.156,55 134.265,60 5.990,00 289.432,15

Máquinas e Equipamentos 100.842,00 10.969,00 13.000,00 98.811,00

Instalações 15.598,76   6.203,86 9.394,9

Utensílios Copa e Cozinha 742,43     742,43

Equip.  Processamento  de 
Dados

114.425,80 43.724,00 1.844,10 156.305,70

Biblioteca 1.043,20     1.043,20

Total Imobilizado 555.729,38

Depreciação (89.721,31)

Valor Líquido Imobilizado 466.008,07

 

 

 

 

Mutações no Intangível
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Intangível Saldo Inicial Aquisições Saldo em 31/12/2015

Software 0,00 4.000,00 4.000,00

Total Intangível 4.000,00

Amortização 333,33

Valor Líquido Intangível 3.666,67

 

5.3 Passivo Circulante

O  Passivo  Circulante  é  demonstrado  pelo  valor  de  liquidação  em  ordem  decrescente  de  exigibilidade.  Os  valores  correspondem  aos  salários  a  pagar,  encargos  sociais,
fornecedores de bens e serviços provenientes de despesas liquidadas e não pagas até 31/2/2015, impostos retidos de terceiros.

Em 31/12/2015 foram inscritos em Restos a Pagar os valores classificados em Fornecedores Diversos.

Obrigações a Curto Prazo 31/12/2015 31/12/2014

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 180.194,95 155.541,64

Fornecedores 27.557,93 448.027,31

Cota Parte 0,00 99.381,58

Provisão de Férias e Encargos 248.458,53 148.060,74

Outras Provisões 1.801,23 1.713,35

Consignações 68.390,34 50.631,65

Garantias 0,00 17.569,60

Total 526.402,98 920.925,87

 

NOTA 06 – APURAÇÃODO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
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O  resultado  patrimonial  da  entidade  é  apurado  em  conformidade  com  o  regime  contábil  misto,  sendo  que  reconhece  as  suas  variações  patrimoniais  aumentativas  de
contribuições pelo valor orçado e as demais variações pela sua realização. As variações patrimoniais diminutivas são reconhecidas pela competência.

O Superávit de 2015 foi R$ 699.585,97 e em 2014 R$ 8.583,99, conforme demonstrativo abaixo:

 

RECEITAS 2015 2014

Receita  de  Contribuições  (anuidades)  orçadas  e 
reconhecidas a receber

1.982.236,24 1.757.179,00

Demais receitas arrecadadas (recebidas) 3.930.917,53 3.812.973,40

Cancelamento de restos a pagar  369,60 3.690,40

Variação Patrimonial Aumentativa 5.913.523,37 5.573.842,80

     

DESPESAS    

Despesas de Pessoal 3.008.220,43 2.261.165,84

Despesas de Material e Serviços 1.827.768,41 2.096.937,10

Despesas Depreciação 55.360,87 24.559,38

Transferências  Intragovernamentais  (Fundo  de 
Apoio)

301.439,33 244.739,00

Ajustes  para  perdas  (provisão  anuidades  a 
receber)

1.489,13 937.857,49

Variações  Patrimoniais  Diminutivas  de  fatos 
geradores diversos

19.659,23  

Variação Patrimonial Diminutiva 5.213.937,40 5.565.258,81

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 699.585,97 8.583,99
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NOTA 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  2015 2014

Resultado do Exercício 699.585,97 8.583,99

Resultado de Exercícios Anteriores 5.433.599,46 5.425.015,47

Ajustes de Exercícios Anteriores 617.498,59 0,00

Total Patrimônio Líquido 6.750.684,02 5.433.599,46

 

 

NOTA 08 – RECEITA CORRENTE E DE CAPITAL

  2015 2014

  Orçado Realizado Orçado Realizado

Receita de Contribuições 2.076.800,00 1.980.649,98 1.757.179,00 1.707.691,33

Receita de Serviços 3.350.024,00 3.060.881,01 2.536.389 3.148.694,68

Receita Financeira 623.100,00 858.054,49 563.685,00 638.160,58

Outras  Receitas 
Correntes

8.000,00 9.908,10 8.000,00 26.118,14

Receita de Capital 3.442.504,00 0,00 3.582.237,47  

Total  Patrimônio 
Líquido

9.500.428,00 5.909.493,58 8.447.490,47 5.520.664,73
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NOTA 09 – DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL

  2015 2014

  Orçado Liquidado Orçado Liquidado

Pessoal  e  Encargos 
Sociais

3.122.860,46 3.002.991,29 2.314.614,37 2.295.999,82

Material de Consumo 46.138,40 34.000,32 39.554,53 33.736,55

Diárias 344.227,19 282.752,07 282.496,55 235.629,12

Serviços  de  Terceiros  – 
PF e PJ

1.870.513,94 1.151.507,61 1.797.084,73 1.559.181,16

Demais  Despesas 
Correntes

196.981,65 182.345,91 160.768,55 157.033,21

Transferências Correntes 463.425,38 292.751,48 270.734,27 236.739,00

Despesa de Capital 3.442.504,05 150.751,45 3.582.237,47 221.827,36

Total  Patrimônio 
Líquido

9.500.428,00 5.097.100,13 8.447.490,47 4.740.146,22
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NOTA 10 - CONTINUIDADE

As  demonstrações  contábeis  foram  preparadas  conforme  o  pressuposto  da  continuidade,  segundo  estabelecido  na  NBC  TG26  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade.  A
administração da empresa avaliou a partir das  informações disponíveis, a capacidade da entidade continuar suas operações normais dos negócios nos próximos doze meses
contados  da  data  do  balanço,  não  havendo  qualquer  intenção  de  liquidar,  interromper  ou  cessar  seus  negócios.  A  administração  verificou  que  não  há  qualquer  incerteza
relevante  relacionada com eventos ou condições que possam  lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade de honrar  seus pagamentos ou qualquer outro
compromisso assumido.

 

 

 

Florianópolis – SC, 31 de dezembro de 2015.

 

 

 

Luiz Alberto de Souza               Leonardo Henrique Dantas            Marcello Alexandre Seeman

Presidente                                 Diretor Financeiro                           Contador CRC-SC 16825/O1

CPF: 312.020.559-15                CPF: 014.726.379-41                     CPF: 470.626.650-53
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CAU - SC

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.895.272/0001-01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

5.520.664,735.909.493,58        RECEITA CORRENTE

1.707.691,331.980.649,98          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

1.707.691,331.980.649,98            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.707.691,331.980.649,98              ANUIDADES

3.148.694,683.060.881,01          RECEITA DE SERVIÇOS

13.245,8312.346,29            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

3.134.995,533.048.052,64            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

453,32482,08            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

638.160,58858.054,49          FINANCEIRAS

638.160,58858.054,49            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17.231,7533.555,52              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

49.076,3595.545,64              MULTAS SOBRE ANUIDADES

571.852,48728.953,33              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

26.118,149.908,10          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

26.118,149.908,10            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.474.453,186.525.262,82        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DESEMBOLSOS

4.518.318,864.946.348,68            DESPESA CORRENTE

2.295.999,823.002.991,29              PESSOAL

33.736,5534.000,32              MATERIAL DE CONSUMO

297.479,14339.340,05              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.497.331,141.094.919,63              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

157.033,21182.345,91              ENCARGOS DIVERSOS

236.739,00292.751,48              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

103.129,40173.434,08        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

6.076.370,157.051.614,62        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

1.297.299,50263.359,02FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

221.827,36150.751,45              INVESTIMENTOS

-221.827,36-150.751,45FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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CAU - SC
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

1.075.472,14112.607,57GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4.813.532,125.889.004,26CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

5.889.004,266.001.611,83CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

Página:2/2



CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CNPJ: 14.895.272/0001-01

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

5.565.258,815.213.937,40VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA5.573.842,805.913.523,37VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2.261.165,843.008.220,43PESSOAL E ENCARGOS1.757.179,001.982.236,24CONTRIBUIÇÕES

2.111.794,202.811.214,09REMUNERAÇÃO DE PESSOAL1.757.179,001.982.236,24CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.111.794,202.811.214,09REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS1.757.179,001.982.236,24CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

149.371,64197.006,34BENEFÍCIOS A PESSOAL3.148.694,683.060.881,01EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

149.371,64197.006,34BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS3.148.694,683.060.881,01EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.121.496,481.883.129,28USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO3.148.694,683.060.881,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

33.736,5534.000,32USO DE MATERIAL DE CONSUMO638.160,58858.054,49VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

33.736,5534.000,32CONSUMO DE MATERIAL17.231,7533.646,32VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

2.063.200,551.793.768,09SERVIÇOS17.231,7533.646,32OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

288.689,78338.548,75DIARIAS620.928,83824.408,17OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

163.448,02157.096,51SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS620.928,83824.408,17MULTAS SOBRE ANUIDADES

1.611.062,751.298.122,83SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS29.808,5412.351,63OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

24.559,3855.360,87DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,002.073,93VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

24.559,3855.360,87DEPRECIACAO0,002.073,93RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

244.739,00301.439,33TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS29.808,5410.277,70DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

244.739,00301.439,33TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS26.118,149.908,10INDENIZAÇÕES

244.739,00301.439,33TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS3.690,40369,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

937.857,491.489,13DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

937.857,490,00REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

937.857,490,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

0,001.489,13PERDAS INVOLUNTARIAS

0,001.489,13PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

0,0019.659,23OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,0019.659,23DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,0019.659,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CAU - SC

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

5.565.258,815.213.937,40Total das Variações Passivas :5.573.842,805.913.523,37Total das Variações Ativas :

8.583,99699.585,97Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 5.913.523,37 5.573.842,80 5.913.523,37 5.573.842,80Total

Leonardo Henrique Dantas

Diretor Financeiro

014.726.379-41

Jaime Teixeira Chaves

Gerente Geral

883.615.789-00

Luiz Alberto de Souza

Presidente

312.020.559-15

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Financeiro

008.832.179-70

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

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 PASSIVO0,00192.958,60INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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