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2. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
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2.1 - MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
 

Para o exercício de 2018, contando a reprogramação orçamentária realizada no segundo semestre, o CAU/SC estabeleceu como objetivos
estratégicos gerais, tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo e assegurar a eficácia no
atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade, e como objetivos estratégicos locais promover o
exercício ético e qualificado da profissão e aprimorar e inovar os processos e as ações.
 
Para tanto, traçamos em cada qual um plano de ação, cujas atividades desenvolvidas possibilitaram diversos avanços.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo:  1.

 
Plataforma de Georreferenciamento Integrado – PGI.  Um dos principais projetos da Gestão foi a prototipagem da PGI,
ferramenta tecnológica que permitirá a troca de dados entre as instituições públicas a fim de contribuir com uma estratégia de
fiscalização mais inteligente e eficiente para o CAU/SC. Em 2018,  foi criado Grupo de Trabalho específico, com plano de trabalho
para consecução do Projeto, com desenvolvimento da Plataforma a partir da Coordenação de Tecnologia da Informação do CAU/SC
e troca técnica com os colaboradores técnicos do CAU/BR. Foram realizadas diversas reuniões institucionais e de trabalho com
diversos órgãos públicos de Santa Catarina para apresentação do projeto, já tendo termo de cooperação técnica analisado e
alinhado para ser firmado entre o CAU/SC, o CAU/BR e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA/SC, que
possui como associados cerca de 290 municípios catarinenses,  o qual será assinado entre os três entes em janeiro de 2019.

1.

 
Plano Estadual de Fiscalização – PEF.  Em 2018 a equipe de fiscalização iniciou o processo de construção do PEF, com o estudo
das normativas do CAU/BR e CAU/UFs e levantamento de dados. Segundo o Regimento Interno do CAU/SC, o PEF deverá ser
aprovado a luz das diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU/BR. Como o Plano Nacional ainda não existe, a equipe de
fiscalização, além realizar levantamento prévio dos dados de Santa Catarina, trabalhou na análise da Minuta do Plano Nacional de
Fiscalização, que será submetida ao Plenário do CAU/BR em 2019.

1.

Projeto “CAU nas Escolas”: em 2018 levamos às escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina, palestras contendo
informações e orientações sobre o exercício profissional, questões sobre a ética e disciplina na profissão e o papel do CAU na

2.

8



 

9



3. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
3.0 - Introdução

3.1 - Visão geral organizacional e ambiente externo

3.2 - Estrutura organizacional

3.0 - INTRODUÇÃO
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3.1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
 

Mensagem clara sobre missão e visão
O CAU/SC objetiva em sua missão fomentar e fortalecer a Arquitetura e Urbanismo, contribuindo para a inovação e difusão de conceitos e
práticas profissionais que valorizem a vida, a estética, a cultura e os lugares em suas distintas escalas e dimensões sociais. Ao passo que
possui a visão de ser agente inovador em uma rede colaborativa, capaz de mobilizar as pessoas na direção de um modelo de cidade,
sustentado nas melhores práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Ambiente externo
Cada vez mais percebe-se o Conselho de arquitetura e Urbanismo do Brasil e das Unidades Federativas inseridos num processo participativo
no contexto recente de desenvolvimento do direito humano à moradia. A participação do CAU nesse momento histórico vai ao encontro das
previsões da Constituição Federal quando afirma em seu artigo 6º que a moradia é um direito humano e ainda, com a Lei nº 11.888/2008, que
assegura Às famílias de baixa renda assistencia técnica e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social.
Nesse sentido, desde 2016 o CAU/BR deliberou a destinação de 2% do orçamento anual para o apoio de ações, com participação dos
profissionais da área, voltadas para a promoção da assistência técnica pública e gratuita para familias de baixa renda.
Outrossim, no ambito de Santa Catarina o CAU/SC lançou em 2018 a Cartilha de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social como
resultado do Plano Estratégico para Implementação da ATHIS, sendo esta publicação vencedora da categoria Setor Público do 13º Prêmio
Arquiteto e Urbanista do Ano da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) 2018.

Ainda, cita-se com fator de impacto do ambiente externo nas ações do CAU/SC a adoção do CAU/SC para o alinhamento a Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas – ONU através de seus projetos e iniciativas, identificando os potenciais impactos destes nos 17 (dezessete)
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS, no nível das 169 (cento e sessenta e nove) metas. Assim, a construção do planejamento
institucional e elaboração da proposta orçamentária de 2019 foi realizada por meio de oficinas contratadas visando o atingimento da missão do
CAU/SC com atenção ao Planejamento Estratégico do Conselho federal concomitantemente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis
da Organização das Nações Unidas.
Modelo de negócios
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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).

Desde 2012, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) passou atender de forma presencial, mais ágil  e
profissional às necessidades específicas da categoria. Uma das principais mudanças foi à definição mais rigorosa das atribuições exclusivas do
arquiteto e urbanista, passando a deixar mais claro para a sociedade quais as contribuições que a categoria pode deixar como legado em prol
de melhorar os espaços de nossas cidades.

Assim, o CAU/SC possui um modelo de negócios voltado a criar valores para os públicos usuários, internos e externos, de seus serviços além
de contribuir, mesmo que de forma indireta, para o desenvolvimento sustentável dos espaços e lugares de interação humana.
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3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 

Áreas/Subunidades estratégicas: Assessoria Especial da Presidência

Competência: Prestar assessoria nas atividades de comunicação e assessoria parlamentar, planejando, organizando e supervisionando as atividades relativas a
essas áreas.

Titular: Antonio Couto Nunes

Cargo: Assessor Especial da Presidência

Período de atuação: 01/02/2018

Período de atuação: 31/12/2018

Áreas/Subunidades estratégicas: Assessoria Jurídica

Competência: 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.

Titular: Isabel Leal Marcon Leonetti

Cargo: Assessor Jurídico

Período de atuação: 02/03/2015

Período de atuação: 31/12/2018

Áreas/Subunidades estratégicas: Gerência Administrativa e Financeira

Competência: Gerenciar os processos administrativos referentes a pessoas, compras e licitações, almoxarifado, patrimônio e serviços gerais, além de coordenar
e planejar as atividades financeiras e contábeis do CAU/SC.

Titular: Filipe Lima Rockenbach

Cargo: Gerente Administrativo e Financeiro

Período de atuação: 01/09/2017
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Período de atuação: 31/12/2018

Áreas/Subunidades estratégicas: Gerência de Fiscalização

Competência: Gerenciar, planejar e coordenar as atividades relacionadas à fiscalização dos profissionais para que seja garantido o cumprimento efetivo das
normas e instruções, valorizando sempre a arquitetura e urbanismo enquanto exercício profissional.

Titular: Fernando Augusto Yudyro Hayashi

Cargo: Gerente de Fiscalização

Período de atuação: 01/02/2018

Período de atuação: 31/12/2018

Áreas/Subunidades estratégicas: Gerência Geral

Competência: 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.

Titular: Alcenira Vanderlinde

Cargo: Gerente Geral

Período de atuação: 27/02/2018

Período de atuação: 31/12/2018

Áreas/Subunidades estratégicas: Gerência Técnica

Competência: Gerenciar, planejar e coordenar as atividades relativas às demandas técnicas dos profissionais, a fim de garantir o cumprimento efetivo de
normas e instruções, valorizando a arquitetura e urbanismo enquanto exercício profissional.

Titular: Franciani Rosália Rigoni

Cargo: Gerente Técnico

Período de atuação: 01/09/2017

Período de atuação: 31/12/2018
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4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
4.1 - Informações sobre dirigentes e colegiados

4.2 - Atuação da unidade de auditoria interna

4.3 - Informações da empresa de auditoria independente contratada

4.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos

4.5 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário

4.6 - Canais de acesso do cidadão

4.6.1 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

4.6.2 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

4.6.3 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
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4.0 - INTRODUÇÃO
 

Na seção nº 04 - Planejamento estratégico e governança, busca apresentar o detalhamento da construção da estratégia, desenvolvimento dos
Planos de Ação que são base das ações e relacionamentos institucionais do CAU/SC, bem como expõe a estrutura de governança da
autarquia.
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4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS
 

Dirigente: Daniela Pareja Garcia Sarmento

CPF: 017.289.649-54

Cargo: Presidente

Registro Profissional: A95671-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Everson Martins

CPF: 034.128.629-08

Cargo: Vice-presidente

Registro Profissional: A109035-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:
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Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Carla Cíntia Back

CPF: 500.855.739-49

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A14748-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Christiane Müller

CPF: 005.607.199-06

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A110361-0
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Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Carolina Pereira Hagemann

CPF: 008.044.309-50

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A44027-2

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Daniel Rodrigues da Silva
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CPF: 480.677.840-00

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A84251-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Cláudia Elisa Poletto

CPF: 016.992.439-48

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A33752-8

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018
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Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Juliana Córdula Dreher de Andrade

CPF: 020.496.179-33

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A41995-8

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Fátima Regina Althoff

CPF: 521.023.949-72

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A9545-1

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:
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Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC
 

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Silvya Helena Caprario

CPF: 806.426.839-72

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A19016-0

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Gabriela Morais Pereira

CPF: 840.683.103-00

Cargo: Conselheiro Estadual
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Registro Profissional: A44429-4

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Valesca Menezes Marques

CPF: 322.819.279-20

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A3742-7

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais
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Dirigente: Jaqueline Andrade

CPF: 008.308.079-18

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A61314-2

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Silvana Maria Hall

CPF: 674.360.489-53

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A21334-9

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018
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Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Leonardo Porto Bragaglia

CPF: 084.674.609-38

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A134394-7

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Maurício André Giusti

CPF: 041.092.589-60

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A68543-7

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

Processo de escolha de dirigentes e
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exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Luiz Fernando Motta Zanoni

CPF: 006.774.999-22

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A43824-3

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/Sc

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Patrícia Figueiredo Sarquis Herden

CPF: 887.797.009-00

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente
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Registro Profissional: A20020-4

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Mateus Szomorovszky

CPF: 942.154.720-91

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A39777-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais
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Dirigente: Cristina dos Santos Reinert

CPF: 058.453.669-09

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A57689-1

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Rodrigo Althoff Medeiros

CPF: 493.773.459-87

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A10202-4

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018
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Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Diego Daniel

CPF: 007.522.139-03

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A48915-8

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Rodrigo Kirck Rebelo

CPF: 028.562.569-10

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A44908-3

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

Processo de escolha de dirigentes e
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exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Felipe Braibante Kaspary

CPF: 085.760.709-01

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A133190-6

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Rosana Silveira

CPF: 123.260.888-24

Cargo: Conselheiro Estadual
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Registro Profissional: A106837-7

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Franciele Dal Prá

CPF: 069.395.739-50

Cargo: Conselheiro Estadual Suplente

Registro Profissional: A147274-7

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais
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Dirigente: Fábio Vieira da Silva

CPF: 021.045.619-14

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A131393-2

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018

Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais

Dirigente: Silvio Hickel do Prado

CPF: 344.352.639-04

Cargo: Conselheiro Estadual

Registro Profissional: A86768-3

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

Processo de escolha de dirigentes e
exigências quanto ao perfil:

Ato de designação: 75ª Sessão Plenária do CAU/SC

Data do Ato de designação: 09/01/2018
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Data inicial do mandato: 09/01/2018

Data final do mandato: 31/12/2020

Informações adicionais Conselheiro solicitou renúncia em 23 de abril de 2018.
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4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
 

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 Organização, Administração e Finanças, sendo, ainda, que as atividades das Unidades
Gerenciais são supervisionadas pelo Conselho Diretor do CAU/SC.
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4.3 - INFORMAÇÕES DA EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE CONTRATADA
 

SISTEMÁTICA DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA
INDEPENDENTE

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

NOME DA EMPRESA CONTRATADA BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
– SOCIEDADE SIMPLES CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

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

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

DATA DO CONTRATO 06/09/2018 VALOR DO CONTRATO R$254.650,36

SERVIÇOS CONTRATADOS
Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os controles internos e as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 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 quarto termo aditivo contratual assinado com a licitante em 06/09/2018 teve vigência contratual alterada, visando à adequação às
necessidades da Administração, dentro dos limites legais da Lei nº 8.666/93
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4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
 

Em 2018 não foram constatados ilícitos administrativos.
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4.5 -  MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AO
ERÁRIO
 

Em 2018 não foram constatados danos ao erário.
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4.6 - CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO
 

Introdução
A sede do CAU/SC está situada na capital, entretanto conta com postos avançados de fiscalização distribuídos pela Estado: Criciúma, Joinville,
Chapecó e Blumenau.

O CAU/SC disponibiliza multicanais de contato aos Arquitetos e Urbanistas e sociedade em geral, visando à prestação de serviços de modo
amplo e uniforme, realizando atendimentos presenciais, via whatsapp, e-mail, SICCAU (Sistema de informação e comunicação do CAU) e
telefone. Ainda, o CAU disponibiliza para todo o Brasil, através da Rede Integrada de Atendimento – RIA, a central de atendimento, que presta
serviços através de telefone 0800 e através de chat via internet,  além de contar com ouvidoria, que é um instrumento de fundamental
importância na defesa dos direitos do cidadão. 

Conta com o seu Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), integrado em todo o país, que
possibilita à sociedade, através da área pública, e os Arquitetos e Urbanistas, através do ambiente profissional, realizarem solicitações,
denúncias, autenticidade de documentos e consultas ao Conselho.

Conta também com um canal  de 'ouvidoria',  que recebe manifestações da sociedade,  realiza o monitoramento das demandas,  busca
soluções e responde ao usuário dando ciência do andamento ou da resposta buscada. Seu papel consiste em colaborar com ações internas e
externas da Instituição, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados.

Análise Crítica
Cabe ressaltar, que em junho de 2017, o CAU também aprovou sua ‘Carta de Serviço ao Cidadão’. O documento informa quais são os serviços
disponibilizados pelo Conselho e quais são as formas de acesso, requisitos e compromissos para os atendimentos realizados pela instituição
pública. Este documento reforça a premissa do CAU, que tem foco no cidadão, e busca constantemente a qualidade no atendimento e a
transparência. A Carta tem aplicação em âmbito nacional.
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Ainda, em julho de 2018, o CAU/SC publicou seus prazos para atendimento das principais demandas dos Arquitetos e Urbanistas. Prazos estes
ainda menores dos definidos pela ‘Carta de Serviço ao Cidadão’ do CAU. O objetivo foi continuar avançando na qualidade dos serviços
prestados no Estado. 

Neste ano também o CAU/SC consolidou seu atendimento via whatsapp. O objetivo é melhorar o relacionamento com a sociedade, possibilita
um atendimento mais rápido e com linguagem informal, além de facilitar o relato de dúvidas por meio do envio de imagens (fotos). Este canal
também auxilia na eficiência do atendimento, já que a equipe pode realizar diversos atendimentos simultaneamente.

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

0 0 318 0 16663

Canais de Acesso
Tipo de Canal 0800

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso:

Horário de funcionamento:  Segunda a Sexta das 09h às 19h

Descrição: Ligações gratuitas

Tipo de Canal Chat online

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: http://chat-caubr.aloatendimento.com.br:8585/dgchat/client/client.php

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 09h às 19h

Descrição: Mensagens
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Tipo de Canal Presencial

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: Avenida Prefeito Osmar Cunha, n° 260 Ed. Royal Business Center - 6° andar - Centro CEP: 88015-100 - Florianópolis, SC

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 09h às 17h

Descrição: Atendimento realizado pela equipe do CAU/SC - Apenas na sede em Florianópolis/SC

Tipo de Canal Telefone

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso: (48) 3225-9599

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta das 11h às 17h

Descrição: Atendimento realizado pela equipe do CAU/SC

Tipo de Canal WhatsApp

Portaria de criação:

Endereço / link de acesso:

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta 09h às 17h

Descrição: Atendimento realizado pela equipe do CAU/SC

Dados de 2018 referentes ao atendimento e aos principais processos:
 
Atendimentos
16.336 atendimentos realizados em 2018, sendo:
39% via telefone (5915) / 35% via whatsapp (5216) / 2% presencial (591) / 24% via e-mail (4614);
Período da informação: 01/01/2018 – 30/11/2018
 
Arquitetos e Urbanistas
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931 novos arquitetos e urbanistas em 2018.
 Período da informação: 01/01/2018 – 30/11/2018
 
Empresas
200 novas empresas de arquitetura e urbanismo em 2018.
Período da informação: 01/01/2018 – 30/11/2018
 
Coleta de dados biométricos
292 coletas de dados biométricos realizadas em 2018, nas cidades de em Florianópolis (sede), Chapecó, Criciúma, Blumenau e Joinville
(postos de fiscalização).
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4.6.1 - AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS USUÁRIOS
 

O CAU disponibiliza em seu site uma pesquisa de satisfação, para avaliar o ‘nível de satisfação em relação a 'cordialidade no atendimento’, ‘o
prazo de atendimento da demanda’, ‘satisfação em relação à solução ou tratamento da demanda’, ‘satisfação com relação as tecnologias
utilizadas pelo CAU’, além de ter possibilitado que fosse concedida uma nota de 1 a 10 para o atendimento do CAU/SC.

Durante o ano de 2018, recebemos 159 respostas a pesquisa, sendo 88% Arquitetos e Urbanistas, 6% Empresas, 3% estudantes, 2% órgãos
públicos e 1% outros. 

- 76% disse estar satisfeito com o à cordialidade do atendimento que recebeu;
- 67% disse estar satisfeito com a solução dada a sua demanda;
- 83% disse que teve sua solicitação atendida em até 5 dias; 

Ainda, em setembro de 2018, foi implantada também a pesquisa de satisfação via telefone. Após o atendimento, a pessoa é convidada a
responder duas perguntas:

- A solicitação foi atendida? Sim ou Não
- Avalie o atendimento que recebeu? Nota de 1 a 5, sendo 5  ‘muito satisfeito’ e 1 ‘muito insatisfeito’.

Ao total, recebemos 191 respostas a pesquisa via telefone, sendo que 83% respondeu que sua solicitação foi concluída e 80% deu nota 5 para
o atendimento que recebeu.
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4.6.2 - MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO
DA UNIDADE
 

Introdução
O CAU/SC,por meio do seu Portal da Transparência, atende à Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação, que normatiza os
artigos  5º  e  37  da  Constituição  Federal  ao  estabelecer  que  todas  as  informações  disponíveis  em qualquer  entidade  pública  sejam
disponibilizadas na internet, com exceção apenas de documentos oficialmente declarados como sigilosos. Os procedimentos para cumprimento
da legislação são detalhadas no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina pela Portaria Normativa CAU/SC nº
18/2016.

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

Informações disponíveis ao Cidadão
O Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo de Santa  Catarina  –  CAU/SC disponibiliza  informações sobre  finanças,  orçamento,  sobre  a
organização, legislação, licitações, gestão de pessoas, número e dados sobre os arquitetos e urbanistas do Estado, entre outros.

Análise crítica
A cada ano busca-se o aprimoramento continuado do Portal da Transparência do CAU/SC, no sentido de não somente informar mais, mas
facilitar o acesso à informação.
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4.6.3 - MEDIDAS PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
 

A sede do CAU/SC está situada na capital, entretanto conta com postos avançados de fiscalização distribuídos pela Estado: Criciúma, Joinville,
Chapecó e Blumenau.

Os postos de fiscalização possuem um papel importante na estrutura, além de aproximar fisicamente o Conselho dos usuários de cada região.

O Sistema de Informação e Comunicação do CAU - SICCAU foi idealizado, desde a implantação do CAU, para possibilitar que os profissionais
e sociedade em geral tenham acesso aos serviços do Conselho de maneira equânime, independente da sua localização. Quase a totalidade
dos serviços são prestados de maneira virtual, o que garante a acessibilidade a todos.

A sede o CAU/SC e os postos de fiscalização possuem instalações acessíveis.

Serviços como ‘coleta de dados biométricos’, para emissão da carteira profissão, que demandariam o deslocamento do profissional até a sede,
durante 2018 foram disponibilizadas nos postos de fiscalização, facilitando o acesso.
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5. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
5.0 - Introdução

5.1 - Gestão de riscos e controles internos
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5.0 - INTRODUÇÃO
 

A seção nº 5 - Gestão de riscos e controles externos tem por objetivo apresentar de forma sucinta, as ferramentes e os mecanismos
de controles internos e externos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados.
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5.1 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
 

O CAU/SC, mesmo que não possua área específica de controladoria, realiza a gestão de riscos por meio de suas unidades gerencias,
comissões ordinárias e Conselho diretor.
As ações são definidas e medidas respeitando as competencias regimentais e legais à luz dos posicionamentos técnicos e jurídicos. Nesse
sentido a Assessoria Jurídica do CAU/SC atua obstinadamente orientando a Presidencia e as demais areas do Conselho.
Ainda, existe na figura do Conselho federal, a presença de orgão diretamente relacionado para aferição das ameaças e desafios operacionais,
contábeis e financeiros.
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6. RESULTADO DA GESTÃO
6.0 - Introdução

6.1 - Objetivos e Metas

6.2 - Resultados

51



6.1 - OBJETIVOS E METAS
 

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

Visão

Missão

Valores

Diagnóstico Estratégico

Análise de ambiente interno
O CAU/SC em sua estrutura organizacional percebe a carência de setor exclusivo para o desenvolvimento e controle do planejamento
estratégico, setor de controladoria e auditoria interna.
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Por outro lado, faz-se destaque para os esforços 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 pode-se 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

Identificação da estratégia futura
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Objetivos e Metas
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6.2 - RESULTADOS
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Anexo do tópico 6.2
RELATO GERFISC ANO 2018-COMPACTADO.PDF
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GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - GERFISC 
QUANTITATIVOS 2018
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DENÚNCIAS
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DENÚNCIAS EM 2018

GRANDE 
FLORIANÓPOLIS NORTE

OESTE
VALE DO 

ITAJAÍ

SUL SERRANA
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OBRA 
IRREGULAR

EDITAL DE 
CONCURSO

EDITAL DE 
LICITAÇÃO

ÉTICA EXERCÍCIO 
ILEGAL OUTROS

50 23 42

56 69 78

POR INFRAÇÃO
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RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO
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FISCALIZAÇÃO
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HISTÓRICO

NOTIFICAÇÕES 
PREVENTIVAS
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HISTÓRICO

AUTOS DE 
INFRAÇÃO

35

27

19

30

44

24

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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AÇÕES
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OESTE

VALE DO ITAJAÍ
UNIASSELVI TIMBÓ

UNIASSELVI BRUSQUE

FURB BLUMENAU

UNIFEBE BRUSQUE

UNIVALI BALN. CAMBORIÚ

FACC CONCÓRDIA

UCEFF CHAPECÓ

UNOCHAPECÓ

UNOESC SÃO MIGUEL DO OESTE

UNOESC XANXERÊ

UNOESC VIDEIRA

UNIARP CAÇADOR

G. FLORIANÓPOLIS
UFSC FLORIANÓPOLIS

ESTÁCIO SÃO JOSÉ

UNISUL FLORIANÓPOLIS

NORTE

SUL/SERRANA
UNESC CRICIÚMA

UNIVILLE JOINVILLE

UNISOCIESC JOINVILLE

CATÓLICA JOINVILLE

UDESC LAGUNA

UNISUL TUBARÃO

CAU NAS ESCOLAS
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CAU NAS ESCOLAS
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EDITAIS DE LICITAÇÃO

EDITAIS ANALISADOS

OFÍCIOS ENVIADOS

CORREÇÕES REALIZADAS13
48

341
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE51
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EDITAIS DE LICITAÇÃO

EDITAIS
RETIFICADOS

EDITAL PP Nº 125/2018 – PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL 

EDITAL TP Nº 06/2018 – PREFEITURA DE SANTIAGO DO SUL

EDITAL TP Nº 04/2018 – PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO 

EDITAL TP Nº 009/2018 – PREFEITURA DE MAFRA

EDITAL PP Nº 47/2018 – PREFEITURA DE ITAIÓPOLIS

EDITAL TP Nº 02/2018 – PREFEITURA DE PALMEIRA

EDITAL TP Nº 011/2018 – PREFEITURA DE ABELARDO LUZ

EDITAL TP Nº 012/2018 – PREFEITURA DE ABELARDO LUZ

EDITAL TP Nº 013/2018 – PREFEITURA DE ABELARDO LUZ

EDITAL PE Nº 17/2018 – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM SC

EDITAL TP Nº 01/2018 – PREFEITURA DE DONA EMMA

EDITAL PP Nº 003/2018 – PREFEITURA DE PORTO BELO

EDITAL PP Nº 004/2018 – PREFEITURA DE PORTO BELO
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FISCALIZAÇÃO EM MOSTRAS

CASACOR
ITAPEMA

MOSTRA SUL 
BLUMENAU

CASACOR 
FLORIANÓPOLIS
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ENCONTROS

REUNIÃO COM A DIRETORIA 
DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO 

CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DE SANTA CATARINA

SEMINÁRIO DE EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL – CAU/RS 

EM PORTO ALEGRE

REUNIÃO EQUIPES DE 
FISCALIZAÇÃO CAU/SC E 

CAU/PR EM CURITIBA
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ENCONTROS

CURSO DE CAPACITAÇÃO 
NOVA VERSÃO IGEO –

MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO

SEMINÁRIO TÉCNICO 
CENTRO DE SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS –
APRESENTAÇÃO PGI

AGOSTO/2018

CRIAÇÃO DO 
GRUPO DE 

TRABALHO PARA 
ELABORAÇÃO 

DOS ESTUDOS E 
CRIAÇÃO DA PGI 

PORTARIA 
ORDINATÓRIA 

Nº28/2018 
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EQUIPE

CARMEN EUGÊNIA ALVAREZ PATRON

FERNANDO AUGUSTO YUDYRO HAYASHI

GABRIEL GETNERSKI PASSOS

LARISSA SCHLICKMANN

LEONARDO VISTUBA KAWA

LILIAN LAUDINA CAOVILLA

MANUELE GIESELER

MAYARA REGINA DE SOUZA

THIAGO PEREIRA MARTINS
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Anexo do tópico 6.2
RELATO GERTEC ANO 2018-COMPACTADO.PDF
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Gerência Técnica

DESTAQUES ATIVIDADES 2018
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ATENDIMENTOS
Novembro
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Presencial Whatsapp E-mail Telefônico

No mês de novembro realizamos 1.157 atendimento, 30% a menos que 
no mês anterior. O telefone e o whatsapp foram os principais canais de 
atendimento neste mês.

O número de atendimentos realizados vem se mantendo constante 
durante todo o ano de 2018.  Apesar do aumento no número de 
profissionais e empresas, o atendimento diminuiu comparativamente ao 
ano passado...

1157
Atendimentos

(novembro)

39%24%35%2%
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DADOS
Exercício Profissional 
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Arquitetos e 
Urbanistas!
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DESTAQUES
Atividades Gerência Técnica 2018

O objetivo para 2018 é a 
qualificação do atendimento 
visando à satisfação do Arquiteto 
e Urbanista e da sociedade. 

Propósito este buscado por meio do 
aprimoramento de processos 
internos, implantação de pesquisas 
de satisfação para entender as 
necessidades de quem demanda e 
inovações na forma de prestação 
dos serviços...

01
Ampliação dos canais de 
atendimento que contam com 
‘pesquisa de satisfação’:
a) WhatsApp, e-mail e telefone;

02
Aperfeiçoamento dos processos 
internos:
a) Adoção  de soluções tecnológicas;
b) Consolidação do WhatsApp;
c) Recomposição quadro de 
funcionários;

03
Inovação na forma de 
prestação dos serviços:
a) Coleta de dados 

biométricos nos postos de 
fiscalização; 

b) Descomplica SICCAU;
c) Publicação dos prazos 

máximos de análise;
d) Canal para solicitação de 

prioridade de análise;
e) Portal de atendimento;
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ATENDIMENTOS
Neste ano, trabalhamos para mais de 8 mil e 500 
arquitetos e urbanistas, e para mais de 1400 
empresas, somos o 6º estado do Brasil com maior 
número de profissionais e empresas registrados.

Demos orientação, fornecemos informações e 
resolvemos problemas e dificuldades 5915 vezes 
por telefone.

Conversamos com profissionais, donos de 
empresas e clientes para entender as suas 
necessidades e dificuldades e poder ajudá-los 4614 
vezes por e-mail e 5216 vezes pelo WhatsApp. 
Além disso, 591 profissionais e empresas foram 
atendidos por nós de forma presencial...

36%

32%

28%

4%

WhatsApp

Telefone

E-mail

Presencial

2018

16.336 Atendimentos realizados em 2018

292 Coletas de dados biométricos realizadas em 2018

9,00 Nota do atendimento em 2018
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ANÁLISES
2018

Neste ano, tornamos 931 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo habilitados a 
exercerem a profissão. Tornamos 200 empresas habilitadas a desenvolverem 
atividades na área da Arquitetura e Urbanismo. 

Emitimos 173 declarações de que profissionais possuíam ou não RRTs em 
determinada localidade, com os fins de provar que eles exerceram ou não atividades 
de Arquitetura e Urbanismo em determinado período e certificamos 112 certidões de 
acervo com atestado, para que profissionais e empresas pudessem comprovar a sua 
capacidade técnica e concorrer em licitações. Além disso, 292 profissionais tiveram 
os seus dados coletados para emissão da sua carteira profissional. 

Recebemos outras centenas de solicitações entre RRTs extemporâneos, cancelamento 
e nulidade de RRTs, envio de diploma, reativação de registro de pessoa física, 
prorrogação de registro provisório, baixa e interrupção de pessoa jurídica, alteração de 
dados cadastrais de pessoa física e jurídica, entre muitas outras...

1.475 
Empresas de Arquitetura e 

Urbanismo

8.570 
Arquitetos e Urbanistas

148 
Engenheiros de Segurança do 

Trabalho

66.394 
RRTs
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DESCOMPLICA
SICCAU

01
O objetivo é capacitar 
Arquitetos e Urbanistas e 
estudantes das últimas fases 
dos cursos de arquitetura e 
urbanismo, para utilização do 
SICCAU, com foco no 
preenchimento de RRT, bem 
como facilitar o acesso dos 
profissionais as informações 
disponíveis na sede 
(regionalizar atendimento 
presencial). 

02
Durante o ano de 2018 foram 
realizadas 4 oficinas piloto, 
nas cidades de Chapecó e 
Florianópolis, tendo sido 
impactadas 60 pessoas.

86



7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO
7.0 - Introdução

7.1 - Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e
administração

7.1.1 - Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance
dos resultados da UPC no exercício

7.2 - Gestão orçamentária e financeira

7.2.1 - Despesas detalhadas

7.2.2 - Execução orçamentária dos principais programas/projetos/ações

7.2.3 - Discussão do desempenho atual em comparação com o desempenho esperado

7.2.4 - Explicações sobre variações do resultado

7.2.5 - Principais desafios e ações futuras

7.3 - Gestão de pessoas
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7.3.1 - Avaliação da força de trabalho

7.3.2 - Detalhamento da despesa de pessoal

7.3.3 - Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia

7.4 - Gestão de licitações e contratos

7.5 - Gestão patrimonial e infraestrutura

7.6 - Gestão da tecnologia da informação

7.7 - Gestão de custos

7.8 - Sustentabilidade ambiental
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7.0 - INTRODUÇÃO
 

A seção nº 07 - Alocação de Recursos e Áreas especiais de Gestão destina-se à apresentar de forma mais direta os formatos e meios de
atingimento da missão e dos principais objetivos institucinais do CAU/SC.
São evidenciados ainda uma avaliação das áreas expressivas da gestão e que possuem características de influenciar no rumo da Autarquia,
como pessoal, compras, licitações e contratações, tecnologia da informação,  infraestrutura e gestão patrimonial entre outros.
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7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 

Não se aplica à entidade
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7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE
GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO
 

A demonstração da eficiência e da conformidade legal da áreas relevantes da gestão que contribuiram para o alcançe dos resultados da UPC
em 2018, será detalhado e evidenciado na sequencia do presente relatório.
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7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
 

A Gestão Orçamentária e Financeira sempre busca aplicar os princípios da administração pública em especial ao da economicidade sem abrir
mão do planejamento estratégico para os Planos de Açao de 2018.
Nesse sentido, buscou-se o melhor desempenho licitatório e de contratações, bem como almejou-se a aplicação dos projetos e atividades de
forma estratégica e otimizada, garantindo assim, a eficiencia na realização das despesas.
Dessa forma, interpreta-se, para o resultado orçamentário e financeiro de 2018 bons resultados no sentido de auferir economia nos planos de
ação.
A seguir, são evidenciados os resultado alcançados no exercício. 
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ANEXO - Gestão orçamentária e financeira - Detalhamento dos Planos de ação com análise crítica frente aos resultados esperads, metas físicas e
financeiras - Vide anexo do tópico 7.2 no final da seção
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Anexo do tópico 7.2
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - DETALHAMENTO DOS
PLANOS DE AÇÃO COM ANÁLISE CRÍTICA FRENTE AOS
RESULTADOS ESPERADS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
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 RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão : Documento elaborado pelo gestor com fim de demonstrar, esclarecer e justificar os

resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos estabelecidos, informando, de forma clara e sucinta:

a. os objetivos e as metas definidos para o exercício;

b. os resultados alcançados frente aos estabelecidos para o exercício, demonstrando também como a estratégia, a

governança e o modelo de negócio contribuíram para o alcance dos resultados;

c. a alocação de recursos frente aos previstos para a implementação do Plano de Ação, focando a avaliação pelas

metas previstas nos objetivos estratégicos e na destinação estratégica de recursos.

d. as justificativas para objetivos, estratégias, metas, resultados e indicadores institucionais e de resultados não

atingidos.

e. as medidas de gestão adotadas para o alcance dos objetos estratégicos estabelecidos (gestão de riscos).
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Relatório de Gestão – Exercício 2018

CAU/SC

( DESEMPENHO DE RESULTADOS )

CAU/SC

PRESIDENTE: DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CAU/SC

Para o exercício de 2018, contando a reprogramação orçamentária realizada no segundo semestre, o CAU/SC estabeleceu como objetivos 

estratégicos gerais, tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo e assegurar a eficácia no atendimento e 

no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade, e como objetivos estratégicos locais promover o exercício ético e qualificado da 

profissão e aprimorar e inovar os processos e as ações.

Para tanto, traçamos em cada qual um plano de ação, cujas atividades desenvolvidas possibilitaram diversos avanços.

1) OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Tornar a Fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo:

1.1. Plataforma de Georreferenciamento Integrado – PGI. Um dos principais projetos da Gestão foi a prototipagem da PGI, ferramenta tecnológica 

que permitirá a troca de dados entre as instituições públicas a fim de contribuir com uma estratégia de fiscalização mais inteligente e eficiente para 

o CAU/SC. Em 2018, foi criado Grupo de Trabalho específico, com plano de trabalho para consecução do Projeto, com desenvolvimento da 

Plataforma a partir da Coordenação de Tecnologia da Informação do CAU/SC e troca técnica com os colaboradores técnicos do CAU/BR. Foram 

realizadas diversas reuniões institucionais e de trabalho com diversos órgãos públicos de Santa Catarina para apresentação do projeto, já tendo 

termo de cooperação técnica analisado e alinhado para ser firmado entre o CAU/SC, o CAU/BR e o Consórcio de Informática na Gestão Pública 

Municipal – CIGA/SC, que possui como associados cerca de 290 municípios catarinenses, o qual será assinado entre os três entes em janeiro de 

2019.

1.2. Plano Estadual de Fiscalização – PEF. Em 2018 a equipe de fiscalização iniciou o processo de construção do PEF, com o estudo das 

normativas do CAU/BR e CAU/UFs e levantamento de dados. Segundo o Regimento Interno do CAU/SC, o PEF deverá ser aprovado a luz das 

diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU/BR. Como o Plano Nacional ainda não existe, a equipe de fiscalização, além realizar 

levantamento prévio dos dados de Santa Catarina, trabalhou na análise da Minuta do Plano Nacional de Fiscalização, que será submetida ao 

Plenário do CAU/BR em 2019.

1.3. Projeto “CAU nas Escolas”: em 2018 levamos às escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina, palestras contendo informações e 

orientações sobre o exercício profissional, questões sobre a ética e disciplina na profissão e o papel do CAU na regulamentação e fiscalização. 

Coordenado pela Comissão de Ensino e Formação, as palestras contaram com a participação de conselheiros e arquitetos fiscais, atendendo a 

23 (vinte e três) escolas, em 18 (dezoito) cidades, impactando certa de 1.000 (mil) pessoas, entre estudantes e professores de arquitetura e 

urbanismo em Santa Catarina.

1.4. Denúncias apuradas. O CAU/SC foi o segundo Estado do Brasil que mais recebeu denúncias em 2018. A equipe de fiscalização gerou 601 

(seiscentos e um) relatórios de fiscalização pelos fiscais da sede (Florianópolis) e dos quatro postos avançados de fiscalização (Blumenau, 

Joinville, Criciúma e Chapecó). Destes, 270 (duzentos e setenta) tiveram origem através de denúncias.

1.5. Fiscalização dos editais públicos. Em 2018 o CAU/SC investiu no monitoramento dos editais públicos. Além da apuração das denúnicas, o 

CAU/SC contratou serviço de aplicativo que possibilitou a busca ativa de editais que possuem no objeto contratações de serviços de arquitetura 

e/ou de profissionais arquitetos e urbanistas. Foram 341 (trezentos e quarenta e um editais), sendo identificado 48 (quarenta e oito) editais com 

indícios de irregularidades, em relação aos quais a fiscalização emitiu documento de impugnação. Destes, 13 foram corrigidos pelas proponentes 

dos editais.

1.6. Auditoria de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Em 2018 o CAU/SC aperfeiçoou os procedimentos de auditoria. Foram auditados 

22.027 (vinte e dois mil e vinte e sete) RRTs do total de 71.946 RRTs.

1.7. Orientação dos órgãos públicos. Envio de correspondência com orientações sobre o papel do Conselho, do arquiteto e urbanista na condução 

dos planos diretores, da exigência de profissional arquiteto em projetos de reformas, a contratação de projeto arquitetônico via concurso público 

com análise de qualificação técnica a todos os municípios catarinenses, órgãos públicos estaduais e órgãos públicos federais em Santa Catarina.

2) OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade:

2.1 Público direto do atendimento do CAU/SC. Em Santa Catarina encerrou o exercício com 1.474 (mil, quatrocentos e setenta e quatro) 

empresas ativas e 8.566 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis) arquitetos e urbanistas ativos inscritos no CAU/SC, público ao qual a Gerência 

Técnica incumbiu-se de prestar apoio técnico e analisar os processos demandados.

2.2. Ampliação dos canais de atendimento. Em 2018, foram implementadas melhorias necessárias para maior efetividade nos processos do 

CAU/SC. Investiu-se nos canais via WhatsApp, e-mail, telefone e pesquisas de satisfação. Foram realizados 17.309 (dezessete mil, trezentos e 

nove) atendimentos pelos seus canais: 37% via telefone, no total de 6.348 atendimentos; 32% via WhatsApp, no total de 5.520 atendimentos; 

28% via e mail, no total de 4.811 atendimentos, e: 3% presencialmente, perfazendo 630 atendimentos.

2.3. Coleta dados biométricos. Intensificação da coleta de dados biométricos dos possíveis entrantes no CAU. Foram feitas coletas regionais, nos 

locais onde funcionam os postos avançados de fiscalização (Blumenau, Joinville, Criciúma e Chapecó), facilitando o acesso dos futuros 

profissionais inscritos no CAU/SC. Total de coletas biométricas: 292 (duzentas e noventa e duas).

2.5. Protocolos dos profissionais via SICCAU. Em 2018 foram cerca de 6.000 (seis mil) protocolos, sendo que 100 % (cem por cento) destes 

pedidos receberam tratamento (análise dos processos) em até 30 (trinta) dias.

2.6. Nível de satisfação do atendimento. A pesquisa de satisfação realizada durante o ano de 2018, perfez uma nota média de 9,00 (nove), sendo 

que 95% (noventa e cinco por cento) dos profissionais atendidos se disseram satisfeitos com a solução da demanda, superando a meta do 

CAU/SC que era de 85% (oitenta e cinco por cento) de satisfação. Numa pesquisa de satisfação específica realizada por telefone (01/07/2018 a 

05/12/2019), 91,5% se disseram satisfeitos ou muito satisfeitos com o atendimento do CAU.

2.7. Projeto Descomplica SICCAU. Projeto piloto desenvolvido em 04 (quatro) oficinas nas cidades de Chapecó e Florianópolis que possibilitou 

capacitar 60 (sessenta) arquitetos e urbanistas e estudantes das últimas fases dos cursos de arquitetura e urbanismo, para utilização do SICCAU, 

com foco no preenchimento de RRTs, bem como, para facilitar o acesso dos profissionais às informações disponíveis na sede.
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CAU/SC

2.8. Aperfeiçoamento dos processos internos. Buscou-se por meio do aperfeiçoamento dos processos internos melhorar a eficiência na prestação 

dos serviços. Este aperfeiçoamento passou pela: Recomposição do quadro de funcionários que estava defasado; Rearranjo das 

responsabilidades, com a eliminação dos responsáveis únicos pelos processos, difundindo o conhecimento; Adoção de soluções tecnológicas, em 

parceria com a Coordenação de TI. As principais mudanças realizadas foram: Contratação de um Arquiteto e Urbanista; Contratação de mais um 

estagiário de arquitetura e urbanismo; Capacitação de toda equipe da Gerência Técnica para realização de análises dos mais diferentes tipos de 

processos; Aprimoramento dos processos de registro, baixa e interrupção de pessoa jurídica; Implantação de procedimentos visando à diminuição 

de erros de análise e a agilidade no atendimento; Aprimoramentos dos despachos dos processos visando à diminuição nas reanálises; 

Centralização do envio de documentos complementares por meio do SICCAU; Definição dos prazos máximos de análise; Consolidação do 

WhatsApp como um dos principais canais de atendimento; Adoção de soluções tecnológicas para automatizar, organizar, agilizar e simplificar os 

procedimentos (Sistema de gerenciamento de tarefas; Sistema de controle de solicitação de prioridade nas análises; Sistema de agendamento de 

coleta de dados nas regionais; Sistema de agenda; Nova central telefônica; Relatórios automáticos das pesquisas de satisfação).

3) OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

3.1. Mudança de Paradigma. Projeto que propõe a realização de encontro com profissionais estudantes da arquitetura e urbanismo do Estado de 

Santa Catarina para promover a discussão sobre o exercício ético da profissão. Com a participação de mais de 200 (duzentas) pessoas, entre 

arquitetos, engenheiros, estudos, gestores municipais e logistas.

3.2. Divulgação do código de ética e disciplina. O CAU/SC através da sua Comissão de Ética e disciplina editou 2.000 (duas mil) cartilhas 

ilustradas contendo o Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas. Esta cartilha foi distribuída nos eventos do CAU/SC, como as 

palestras do Projeto CAU nas Escolas, roteiros pelo Estado, eventos presenciais na sede do CAU e disponibilizado no atendimento do CAU/SC. 

Além disso, versão on line consta do Kit Novos Arquitetos entregue aos formandos em Arquitetura e Urbanismo, eventos que o CAU/SC se faz 

representar pessoalmente para entrega dos kits.

3.3. Aperfeiçoamento dos processos éticos. Foram realizadas oficinas com os conselheiros da Comissão de Ética e Disciplina para capacitá-los 

em relação aos processos éticos, visando dar mais agilidade e melhor instrução dos processos éticos disciplinares. Além do trabalho com os 

membros da Comissão de Ética e Disciplina, o CAU/SC investiu em cursos de capacitação para todos os conselheiros do CAU/SC, levando aos 

mesmos conteúdo para entendimento do papel de agentes públicos de representação ética e a incidência de suas atuações e responsabilidades 

perante os arquitetos e urbanistas, o Conselho e a sociedade.

3.4. Mediação em processos éticos. Experiência piloto em Santa Catarina. Metodologia e ferramenta processual que está sendo amadurecida 

pela Comissão de Ética e disciplina para avançar na relação com o arquiteto e urbanista e a sociedade.

4) OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 : Aprimorar e inovar os processos e as ações.

4.1. Participação ativa nos colegiados e decisões do Conselho. Desenvolvimento de planejamento estratégico, com definição do plano de ação e 

orçamento realizado de forma inclusiva, com a participação de todas as comissões (ordinárias e especiais), áreas técnicas e colaborares do 

CAU/SC. No primeiro processo de alinhamento geral dos projetos, foram realizadas duas oficinas presenciais com conselheiros, assessores e 

empregados do CAU/SC, complementado pela aplicação de diversos formulários e produto validado pelo Conselho Diretor e Plenário do CAU/SC. 

No processo de construção e definição do orçamento de 2019 foi realizada oficina em três etapas, com todas as comissões e metodologia que 

propiciou a construção de uma matriz de orientação para definição das prioridades do CAU/SC para 2019, priorizando a transversalidade das 

atividades e projetos, a participação, a construção de parcerias institucionais, utilizando ainda, como camada de análise para tomada de decisão, 

os objetivos estratégicos do planejamento do CAU/BR (decênio 2013-2023) e os objetivos de desenvolvimentos sustentáveis da ONU (agenda 

2030).

4.2. Aperfeiçoamento dos fluxos e processos internos. Elaboração e aprovação de normativa interna estabelecendo os fluxos sobre 

procedimentos administrativos relativos a compras, contratos e licitações, possibilitando a padronização dos processos, definição de atribuições, 

economia processual, instrução adequada e transparência no uso dos recursos.

4.3. Realização do 1º Simpósio de Orientação aos Conselheiros do CAU/SC. Curso organizado pelos empregados do CAU/SC com auxílio da 

assessoria jurídica do CAU/BR, focando sobre o que é o CAU/SC, sobre a responsabilidade dos conselheiros, processos de convocação, 

solicitação e prestação de contas de diárias, relatos de processos (procedimentos durante as reuniões plenárias, coordenadorias de comissões), 

patrocínio institucional integrado, procedimentos para compras e contratações e principais resoluções do CAU/BR.

4.4. Criação da Função de Coordenação de Compras, Contratos e Licitações. Possibilitou ter uma orientação mais assertiva no controle dos 

processos de contratação, com orientação aos setores requisitantes, pesquisa de mercado, termos de referência, fiscalização de contratos e 

utilização das ferramentas do ComprasNet e editais via pregão eletrônico (economia nos valores globais de contratação).

 4.5. Criação da Coordenação Administrativa e Financeira do Planejamento do CAU/SC. Possibilitou uma melhor supervisão nas parcerias 

realizadas pelo CAU/SC, seja nas modalidades de acordos de cooperação, termos de fomento ou convênios.

4.6. Criação do Grupo de Trabalho de Monitoramento do Planejamento Estratégico do CAU/SC. O CAU/SC não possui na sua estrutura um setor 

que pense especificamente o planejamento. Assim, foi criado um Grupo de Trabalho de Empregados, supervisionados pela Presidência, para 

monitorar a execução do planejamento do CAU/SC. Para aperfeiçoamento e embasamento da sua ação, o CAU/SC buscou capacitar-se através 

da troca de experiências com outros CAU/UF, com o CAU/BR e com o Fórum de Presidentes de CAU/UF, instância que priorizou a temática do 

planejamento em 2018. Todas as ações buscam atingir metas de desenvolvimento sustentáveis. Para tanto, tornamo-nos signatários do 

Movimento Nacional ODS – Santa Catarina, espaço que reúne mais de três centenas de signatários pessoas físicas e jurídicas (públicas e 

privadas) em Santa Catarina, num esforço comum de desenvolver um mundo mais justo e sustentável.
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1. MODELO DE NEGÓCIO - CAU/SC

 Parceiros Estratégicos e Fornecedores Atividades Chave Proposta de valor/Produtos e Serviços Relacionamento com o público alvo Público alvo

Desenvolvimento de produtos e serviços

Plano de Fiscalização

Gestão da informação (Gestão do conhecimento)

Gestão eletrônica de documentos e processos

Gestão do relacionamento

Comunicação

Atendimento

Planejamento e gestão estratégica

Prestação de contas 

Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, 

seminários, oficinas, congressos, conferências, outros)

Normatização da profissão

Consultoria/ orientações

Treinamento/cursos de capacitação

Convênios ( implantação e funcionamento de escritórios modelo, projetos e 

pesquisas)

Plano de Comunicação

Residência Técnica

Call Center

Redes Sociais  - Fóruns de debate

Mídia (imprensa, revistas especializadas, eventos relacionados, 

publicações gerais do CAU) / Mídia subliminar

Portal do CAU

SICCAU (considerado apenas como canal de entrega)

Atendimento presencial pelos CAU/UF/ Canais de atendimento 

presencial (pelo CAU e parceiros)

Ouvidoria

Encontros presenciais (palestras, feiras e mostras 

especializadas, seminários, workshops, congressos, 

conferências, outros)

Programa de benefícios (plano de saúde, convênios com 

instituições de ensino, certificadoras, desconto para ingressos  

de eventos da profissão, outros)

Apps/IGEO para mostrar quem são os arquitetos das obras

Recursos Chave Canal de entrega dos serviços

Capital humano

Conselheiros BR e UF

Colaboradores do CAU

Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

Pontos de atendimento dedicados/móveis/provisórios ou compartilhados com os 

parceiros: instituições de ensino, prefeituras, 

Tecnologia

SICCAU

Portal

CRM (Customer Relationship Management)

Inteligência geográfica

Implanta

APP

Online

SICCAU

Portal online

Presencial

Sedes Regionais (fiscais/funcionários)

Pontos móveis/provisórios de atendimento (fiscais/funcionários)

Pontos de atendimento dedicados ou compartilhados com os 

parceiros: instituições de ensino, Prefeituras Municipais

Publicidade

Publicações

Recursos Áudio Visuais

Assessoria de Imprensa

Anuidades.

Emissão de RRT e certidões.

Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, sindicatos, etc.).

Locação e serviço de TI.

Propagandas, com incentivo ao uso do site do CAU.

Sistemas de informação:

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

Data Center.

Capital humano.

Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.

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

Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).

Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.

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

Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.

Comunicação e marketing.

Capacitação continuada – reciclagem profissional.

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

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

Fontes de ReceitasEstrutura de custo

A SOCIEDADE;

ÓRGÃOS PÚBLICOS NAS TRÊS ESFERAS 

DE GOVERNO;

CONSELHOS PROFISSIONAIS;

INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA;

ARQUITETOS E URBANISTAS;

ENTIDADES DE CLASSE;

EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO.

Ética e transparência.

Excelência organizacional.

Comprometimento com a inovação.

Unicidade e integração.

Democratização da informação e conhecimento.

Interlocução da arquitetura e urbanismo na 

sociedade.

Classificações:

Relações de prestação de serviços.

Relações politicas e institucionais.

Relações de fiscalização.

Relações de formação profissional e 

pesquisa.

Relações de captação de recursos.

Relações associativas.

Relações culturais e científicas.

Público infanto-juvenil.

Sociedade.
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2. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2018:

Os objetivos estratégicos prioritários para 2018 no CAU/SC foram: Promover o exercício ético e qualificado da profissão e Aprimorar 

e inovar os processos e as ações.

Para o objetivo estratégico Promover o exercício ético e qualificado da profissão, foram desenvolvidos os seguintes projetos e 

atividades: Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Comissão de Ética e Disciplina; Mudança de paradigma na atuação 

do Arquiteto e Urbanista. 

Já para o objetivo estratégico Aprimorar e inovar os processos e as ações, foram desenvolvidos os seguintes projetos e atividades: 

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Plenário; Reuniões do Conselho Diretor; Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Gerência Geral; Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Assessoria Jurídica; Manutenção e 

desenvolvimento das atividades da GERAF.

2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2018:

Para o atingimento dos objetivos e iniciativas estratégicas do CAU/SC, em 2018, foram necessários a realização de reuniões 

extraordinárias do Conselho Diretor no sentido de analisar o andamento dos projetos e atividades, bem como dar os 

encaminhamentos necessários para corrigir e alinhar os rumos pretendidos.

Ainda, foram necessários ajustes orçamentpários no frmato de Transposições, além de 01 Reprogramação orçamentária, aprovado 

pelo Plenário do CAU/SC em 10 de agosto de 2018.

Visão:

Sociedade

Processos Internos

Ser reconhecido como referência na defesa e 

fomento das boas práticas da Arquitetura e 

Urbanismo

• Ética e transparência

• Excelência organizacional

• Comprometimento com a inovação

• Unicidade e integração

• Democratização da informação e conhecimento

• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e 

Urbanismo

Excelência Organizacional Relações Institucionais

Impactar significativamente o 

planejamento e a gestão do 

território

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Alavancadores

Relação com a Sociedade

Missão:

Pessoas e 

Infraestrutura

Mapa Estratégico 

CAU/SC

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Influenciar as diretrizes do ensino de 

Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria 

do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Garantir a participação dos arquitetos 

e urbanistas no planejamento 

territorial e na gestão urbana

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e 

urbanistas e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso de 

processos criativos e a difusão das melhores 

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver competências 

de dirigentes e 

colaboradores

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura 

que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Fomentar o acesso da sociedade à 

Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a 

sustentabilidade financeira

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Estimular a produção da arquitetura e 

urbanismo como política de Estado
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Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício 

da Arquitetura e Urbanismo
Fórmula 

Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice da capacidade de fiscalização (%) - (CAU/UF)               

INDICADOR PROPOSTO 

quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de serviços propostos a serem fiscalizados

80,00% 83,61%

 A quantidade estabelecida como meta tem como referência os anos anteriores, em que 

a equipe era composta por 4 agentes de fiscalização. Em 2018 o setor de fiscalização 

contava com 6 agentes de fiscalização, portanto a expectativa em relação aos anos 

anteriores foi maior. A equipe se esforçou em 2018 no desenvolvimento de projetos para 

melhoria da capacidade de fiscalização com número reduzido de agentes fiscais, 

podendo dessa forma aumentar o número de serviços propostos a serem fiscalizados. 

Como a meta estabelecida considera o mesmo contexto dos anos anteriores e a 

utilização das mesmas ferramentas de trabalho, atingimos satisfatoriamente a meta. Em 

relação aos anos anteriores a meta alcançada se mantém constante, sem muito 

crescimento e sem muita redução da quantidade de serviços fiscalizados. Buscou-se 

manter um equilíbrio entre a capacidade de fiscalização e a participação dos agentes de 

fiscalização em novos projetos para o desenvolvimento do setor, como, por exemplo, a 

plataforma de georreferenciamento integrado, que permite a criação de demanda a partir 

de uma base de dados integrada com outros órgãos públicos.

Índice de presença profissional nas obras e  serviços 

fiscalizados  (%) - (CAU/UF)

quantidade de presença profissional (com RRT)

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de serviços fiscalizados no Estado

35,00% 56,49%

 Do total de atos fiscalizatórios cerca de 47% estavam relacionados a obras ou serviços 

que exigem a presença de um profissional habilitado. Desses serviços fiscalizados, mais 

da metade envolviam arquitetos e urbanistas. Considerando que as ações de fiscalização 

foram bastante voltadas para o atendimento de denúncias, este indicador pode ter uma 

forte influência em seu resultado, o qual foi positivo. Em 2018 as ações de rotina foram 

reduzidas devido a implantação de outras frentes de trabalho para a fiscalização, como, 

por exemplo, o monitoramento de editais de licitações públicas. Um plano de fiscalização 

que contemple metas maiores para as ações de rotina poderá resultar em uma melhor 

leitura do índice de presença de profissionais nas obras. Por fim, a quantidade de 

presença profissional poderá ser diferente conforme as seis mesorregiões de Santa 

Catarina.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) 

INDICADOR EM REVISÃO 

número total de RRT registrados por mês

--------------------------------------------------------------- x 100

número total de profissionais ativos no Estado

6,60 8,38

Índice de RRT por profissional ativo (Qdte) - (CAU/UF) 

INDICADOR PROPOSTO 

número total de RRT registrados 

--------------------------------------------------------------- x 100

número total de profissionais ativos no Estado

9,00 8,38

Índice de capacidade de atendimento de denúncias  (%) - 

(CAU/UF)

INDICADOR PROPOSTO 

quantidade de denúncias atendidas pelo CAU/UF

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de denúncias recebidas pelo CAU/UF

80,00% 84,91%

 O resultado alcançado foi superior ao previsto devido ao aperfeiçoamento dos processos 

para atendimento às denúncias. Como são necessidades do público que, em alguns 

casos, devem ser atendidas prontamente, podendo haver casos de riscos graves em 

obras/construções, a fiscalização se dedica constantemente em verificar os pontos de 

melhoria do atendimento e ter eficiência na apuração e encaminhamento das denúncias. 

Cabe destacar que o setor de comunicação do CAU/SC torna públicas as ações da 

fiscalização, ou seja, o denunciante acompanha as principais ações da fiscalização, 

gerando mais demandas às ações. Verificou-se, por exemplo, que muitas denúncias 

estavam relacionadas à frente de trabalho de impugnação de editais de licitações 

públicas, o que foi amplamente divulgado.

Índice de orientações gerais  realizadas  (%) - (CAU/UF)

INDICADOR PROPOSTO 

quantidade de orientações gerais 

realizadas pelo CAU/UF

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de orientações propostas 

a serem realizadas

95,00% 100,00%

 Em 2018, visando a orientação e prevenção, a fiscalização participou ativamente do 

projeto CAU NAS ESCOLAS, desenvolvido pela Comissão de Ensino e Formação do 

CAU/SC, ministrando palestras educativas sobre as leis e resoluções que regem a 

profissão. Portanto atingimos plenamente a meta pois a proposta foi muito bem 

organizada, com o respaldo da comissão. Outras ações de orientação foram realizadas 

em condomínios e mostras de arquitetura de interiores, conforme a demanda, além das 

orientações realizadas presencialmente, por telefone ou e-mail.

 A relação entre Registros de Responsabilidade Técnica e profissionais ativos apresenta 

um resultado próximo da meta. Essa informação poderá ser considerada no 

planejamento de novas ações de impacto e fiscalização de rotina, gerando uma 

conscientização maior da sociedade e dos profissionais sobre a importância de ter um 

profissional habilitado. Superficialmente, o indicador pode ter influência do exercício ilegal 

da profissão, em que o leigo não contrata o profissional, reduzindo a emissão de RRTs, e 

3. INDICADORES DE RESULTADOS
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Índice de eficiência na conclusão de processos de 

fiscalização  (%) - (CAU/UF)

INDICADOR PROPOSTO 

número de processos de fiscalização 

concluídos em um ano

------------------------------------------------------------------------- x 100

 número total de processos de fiscalização

90,00% 70,60%

 Conforme apresentado, a meta atingida ficou abaixo do previsto. A avaliação feita deste 

indicador é de que as possibilidades de interrupção de prazos dos atos administrativos 

de um processo podem prolongar muito o processo de fiscalização, podendo envolver 

decisões que são encaminhadas à Comissão de Exercício Profissional ou à Plenária, ou 

seja, reuniões que ocorrem mensalmente. Outra consideração são as ações de 

fiscalização que confirmam a regularidade na prestação de serviços dos profissionais, os 

processos gerados são muito mais ágeis. Portanto, o índice de eficiência tem forte 

influência das ações de fiscalização em que o  processo de fiscalização não apresenta 

fato gerador da irregularidade, ou seja, não há irregularidade/ilegalidade.

Assegurar a eficácia no atendimento e no 

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Fórmula 
Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações tratadas 

em até 30 dias

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de solicitações

(valor do trimestre)

100,00% 100,00%

A meta foi alcançada. A dificuldade deste indicador está em acompanhá-lo, com vistas a 

obter um resultado autêntico. No SICCAU as demandas entram via protocolo e 

solicitação, sendo que o CAU/UF também recebe demandas via canais de atendimentos 

(e-mail, telefone, whatsapp).

O SICCAU não dispõe de funcionalidade de monitoramento do tempo de resposta, sendo 

necessário acessar cada um dos processos para verificar quando foi demandando e 

quando recebeu a 1ª resposta do CAU/SC. Tal controle se mostra inviável, tendo em 

vista o nº de solicitações/protocolos/atendimentos que recebemos diariamente.

Apesar da dificuldade em medirmos este indicador, para nos aproximarmos do objetivo 

estratégico, de assegurar um atendimento de qualidade, realizamos algumas 

adequações nas atividades do setor, dentre elas: Definição e publicação dos prazos de 

atendimento do CAU/SC, sendo que a maioria varia de 3 a 5 dias úteis (inferiores aos 30 

dias definidos pelo indicador); comunicação ao profissional, assim que a solicitação é 

cadastrada, sobre o prazo de análise do CAU/SC, possibilitando que o demandante 

fiscalize os prazos; criação de uma sistema que possibilita acompanhar as demandas 

que entram via atendimento.

Tendo em vista ser um indicador ser de fácil atendimento, no que se refere ao tempo que 

considera razoável para tratamento das solicitações (30 dias para o demandante receber 

a 1ª resposta), não tivemos dificuldade em concluir que 100% das solicitações que 

chegaram para Gerência Técnica do CAU/SC receberam resposta em até 30 dias.

Para que seja possível acompanhar de fato este importante indicador, com resultados 

precisos, recomendamos que o CAU/BR disponibilize via IGEO uma visão que controle 

os prazos de resposta dos principais processos (registro profissional, empresa, CAT-A e 

RRT extemporâneo).

Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)

número de usuários satisfeitos 

com a solução da demanda

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de usuários que 

responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

85,00% 95,00%

A meta foi superada. Dentre os fatores que contribuíram para o resultado obtido, o 

esforço da equipe para atender todas as demandas com agilidade e cordialidade é o 

principal. Outro fator importante, que contribuiu significativamente para o aumento da 

satisfação, foi a implantação e consolidação do atendimento via WhatsApp. Este canal 

possibilita um atendimento mais personalizado, informal e conveniente ao demandante. 

Estimular o conhecimento, o uso de processos 

criativos e a difusão das melhores práticas em 

Arquitetura e Urbanismo

Fórmula 
Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios 

(Estados)

valor orçamentário destinado 

a patrocínios 

------------------------------------------------------------------------- x 100

orçamento total

(valor do ano)

0,36% 0,60%

Por meio do Edital de Chamada Pública n° 01/2018, para a seleção pública de projetos 

para concessão de patrocínio, com o tema: "Arquitetura Transforma", disponibilizou-se 8 

cotas, no valor de R$ 5.000,00 cada, totalizando o valor de R$ 40.000,00.

Índice da capacidade de execução dos investimentos em 

patrocínios (Estados)

valor orçamentário 

investido (executado) em patrocínios

------------------------------------------------------------------------- x 100

valor orçamentário destinado 

a patrocínios

(acumulado no ano)

50,00% 59,77%

Seleção de dois projetos: "Athis na Prática - o caso da Toca Santa Cruz" e "II Paralela 

Arquitetura e Artes: O Que Te Constitui?", com concessão de patrocínio no valor de R$ 

15.000,00 e 10.000,00, respectivamente. Além da concessão de patrocínio de pequeno 

valor para os projetos/eventos: "V Seminário Regional de Arquitetura e I Seminário 

Regional de Engenharia" e "Palestra: O que fará de você uma pessoa vencedora" com 

patrocínio de R$ 2.000,00 para cada.
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Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação 

com a sociedade
Fórmula 

Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Quantidade de acessos qualificados 

(visitantes únicos) a página do CAU

(acumulado no ano)

75000 

acessos

80070 

acessos
Superamos nossa meta devido a qualificação das notícias publicadas em nosso site.

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

número de inserções positivas do 

CAU na mídia

------------------------------------------------------------------------- x 100

total de inserções do CAU na mídia 

(valor do trimestre)

100% 100%

Meta alcançada uma vez que foi realizada contratação de empresa especializada em 

comunicação e assessoria jornalística. Fora publicadas 13 (treze) matérias no portal 

g1.globo, outras 15 (quinze) no "Clipping CAU/SC e ainda inúmeras inserções nas redes 

sociais do conselho. Todas foram consideradas positivas.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula 
Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo 

sobre a ética profissional (%) - (CAU/UF)

PROPOSTA PARA A DENOMINAÇÃO: Índice de escolas 

que possuem disciplina específica de ética profissional 

(%) - (CAU/UF) 

número de escolas do Estado com ética 

profissional na grade curricular

------------------------------------------------------------------------- x 100

número total de escolas do Estado

(valor do ano)

80,00% -

Indicador não mensurado, uma vez que o levantamento, referente à disciplina de ética

profissional nos cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, não foi realizado

em 2018.

Em 2017 encaminhamos um formulário para as Instituições de Ensino Superior que

possuem os cursos de Arquitetura e Urbanismo, porém não obtivemos o retorno

esperado. 

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos 

(Estados)

número de processos éticos  

concluídos em um ano

------------------------------------------------------------------------- x 100

número total de processos 

éticos

(valor do ano)

30,00% 10,59%

A meta estipulada não foi alcançada no ano de 2018, sobretudo em virtude das reuniões 

da Comissão de Ética e Disciplina ocorrerem, de regra, apenas 1 (uma) vez ao mês por 

razões orçamentárias.

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo
Fórmula 

Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de RRTs mínimas (Estados)

RRT mínima

------------------------------------------------------------------------- x 100

total de RRT no estado

3,00% 1,86%

Verificou-se que a meta não foi alcançada, principalmente pois no transcorrer dos anos 

tem-se orinetado melhor os profissionais no preenchimento das RRTs.

Um das razão também pode ser a auditoria dos RRTs, que foi intensificada pelo setor de 

fiscalização, diminuindo os erros no preenchimentos deste tipo de RRTs (diminuiu o nº 

de mínimos emitidos, mas não significa que os Arquitetos e urbanistas estão trabalhando 

menos com social e mais com outras camadas e sim que antes tínhamos muitos RRTs 

preenchidos com modelo equivocado) 

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula 
Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado

-------------------------------------------------------------------------------

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

944,69 862,72 Meta ficou abaixo do esperado uma vez que houve frustração de arrecadação em 2018

Relação receita/custo de pessoal (Estados)

custo de pessoal do Estado

------------------------------------------------------------------------- x 100

receita corrente do Estado

48,22% 48,72%
Indicador dentro do previsto, considerando os crescimetnos de carreira dos empregados 

do CAU/SC

Índice de liquidez corrente (Estados)

ativo circulante

-------------------------------------------------------------------------------

passivo circulante

12,00 11,74 Indicador dentro do previsto, considerando os resultados contábeis do exercício

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)

total de profissionais inadimplentes

------------------------------------------------------------------------- x 100

total de profissionais ativos

10% 19,20%
Meta não alcançada pois as iniciativas de cobrança restaram frustradas, necessitanto 

desenvolver novas estratégias no futuro

Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)

total de empresas inadimplentes

------------------------------------------------------------------------- x 100

total de empresas ativas

21% 49,30%
Meta não alcançada pois as iniciativas de cobrança restaram frustradas, necessitanto 

desenvolver novas estratégias no futuro

Aprimorar e inovar os processos e as ações Fórmula 
Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)

número de processos críticos 

aprimorados e/ou inovados

------------------------------------------------------------------------- x 100

total de processos críticos

(valor do semestre)

70,00%
Não foi auferido esse indicador pois não foi possível realizar o mapeamento de 

processos, inicialmente pretendido. 
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Desenvolver competências de dirigentes e 

colaboradores
Fórmula 

Meta 

Prevista 

Meta 

Alcançada
Avaliação sobre o desempenho 

Média de horas de treinamento por colaboradores e 

dirigentes (Estados)

horas totais de treinamento 

-------------------------------------------------------------------------

número total de colaboradores e dirigentes 

(valor do trimestre)

5 5,15

 A meta de treinamentos foi alcançada. Destacam-se o treinamento do IGEO realizado 

com os empregados das áreas-fim do CAU/SC e o Simpósio de Orientação aos 

Conselheiros realizado no mês de julho.

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores que 

evoluíram seu índice de competência

------------------------------------------------------------------------- x 100

número de colaboradores avaliados 

(valor do ano)

60% 64%
As avaliações foram feitas de acordo com as normas vigentes no Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários do CAU/SC.
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4. AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2018

Perspectivas
Objetivo Estratégico 

Principal 

* 

P/A

Iniciativas Estratégicas 

(Denominação)
 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018 

Justificativa dos resultados não 

alcançados frente aos 

aprovados na última 

Programação de 2018.

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018 

Justificativa para as metas 

físicas não realizadas frente às 

aprovadas no Plano de ação de 

2018. 

Unidade 

Organizacional

 Programação 

Aprovada R$   (A) 

 Programação 

Aprovada + 

Transposições

(R$)  (B) 

 Total Executado 

(R$)   ( D) 

 % de 

Execução  

Justificativas para as metas 

financeiras não executadas

A
Centro de Serviços Compartilhados - 

Fiscalização

Objetivo alcançado com sistemas informatizados em pleno 

funcionamento
Resultado alcançado

Realizado todos repasses do Centro de Serviços 

Compartilhados, de acordo com definições plenárias
Metas físicas realizadas Presidência                  469.343                  469.343                  469.343 100,0 Meta financeira dentro do esperado

A

Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Comissão de Exercício 

Profissional

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas

Comissão de Exercício 

Profissional
                   22.000                    34.076                    32.299 94,8 Meta financeira dentro do esperado

A

Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades de Fiscalização - 

GERFISC

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de  01 Gerente de Fiscalização, 05 Arquitetos 

Fiscais e 01 Assistente Administrativo e 01 Assistente 

Técnico para a Operação de Fiscalização.

Metas físicas realizadas Gerência de Fiscalização               1.277.152               1.294.545               1.182.553 91,3 Meta financeira dentro do esperado

P Plano de Fiscalização (incluindo PGI)

Estudo desenvolvido por Grupo de Trabalho. Diversas 

audiências realizadas com diversas insittuições públicas para 

construção das parcerias a fim de disponibilização de 

informações para futura alimentação da PGI. 

Resultado alcançado

Prototipagem incial da  Plataforma de Georreferenciamento 

Integrado - PGI concluída. Termo de cooperação técnica 

analisado e alinhado entre CAU/SC, CAU/BR e CIGA para 

assinatura no próximo exercício. Plano de trabalho aprovado 

para o próximo exercício. 

Metas físicas realizadas Gerência de Fiscalização                    11.476                    11.476                            -   0,0 

Plano de ação executado 

conjuntamente da "Manutenção e 

Desenvolvimento das Atividades de 

Fiscalização - GERFISC"

A
Centro de Serviços Compartilhados - 

Atendimento

Objetivo alcançado com sistemas informatizados em pleno 

funcionamento
Resultado alcançado

Realizado todos repasses do Centro de Serviços 

Compartilhados, de acordo com definições plenárias
Metas físicas realizadas Presidência                    91.401                    91.401                    91.401 100,0 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Secretaria Geral

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração 3 empregados em 2018, sendo 02 secretários 

e 02 assistentes administrativos
Metas físicas realizadas

Assessoria Especial da 

Presidência
                 234.641                  255.074                  252.359 98,9 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e Desenvolvimento da 

Assessoria Especial da Presidência

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de 01 Assessor Especial e 02 estagiários no 

exercício de 2018.
Metas físicas realizadas

Assessoria Especial da 

Presidência
                 226.092                  226.092                  213.871 94,6 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da GERTEC

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de 01 Gerente Técnico, 1 Analista Técnico, 1 

Arquiteto e Urbanista e 5 Assistentes Técnicos. Além de 01 

estagiário.

Metas físicas realizadas Gerência Técnica                  837.327                  842.925                  796.304 94,5 Meta financeira dentro do esperado

P
Promoção de Treinamentos para 

Arquitetos e Urbanistas

Diminuição do número de RRTs que precisam de alteração 

(auditorias), diminuição o número de ligações e e-mails, 

diminuição o número de processos que precisam de reanálise, 

aumento do número de Arquitetos e Urbanistas que utilizam a 

tabela de honorários.

Resultado alcançado

Realização de 6 treinamentos/ Capacitação de 

aproximadamente 200 Arquitetos e Urbanistas/ Diminuição de 

5% do número de RRTs detectados pela auditoria que 

possuiam erro de preenchimento   

Metas físicas realizadas Gerência Técnica                      3.000                      3.000                      1.857 61,9 
Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto

A Gestão Administrativa do CAU/SC

Contratação de serviços essenciais como Despesas de 

Telecomunicações, Correios, Celesc, arquivologia, comodato de 

impressoras e suplementos. + Contratação de serviço 

Terceirizado como apoio administrativo e operacional. + 

Contratação de Locação de Imóvel da sede do CAU/SC

Resultado alcançado
Contratação e/ou renovação dos serviços de necessidade 

básica para a operacionalização do CAU/SC
Metas físicas realizadas

Gerência Administrativa e 

Financeira
                 975.114               1.016.062                  863.642 85,0 Meta financeira dentro do esperado

P Comissões Temporárias

Viabilização de 02 comissões temporárias sendo elas: Comissão 

temporária de patrimonio e Comissão temporária Processante de 

Desagravo Público

Resultado alcançado Criação de 02 comissões temporárias em 2018 Metas físicas realizadas Presidência                    30.000                      4.482                            -   0,0 

Meta financeira dentro do esperado.   

(Plano de ação utilizado como reserva 

de dotação para criação das comissões 

temporárias).

P
Comissão Temporária Processante 

do Desagravo Público
Realizado julgamento e encaminhamentos de desagravo público Resultado alcançado Realização de 02 reuniões Metas físicas realizadas Plenário                            -                        1.000                         823 82,3 Meta financeira dentro do esperado

A

Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Comissão de Ensino e 

Formação

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas

Comissão de Ensino e 

Formação
                   25.000                    39.703                    38.879 97,9 Meta financeira dentro do esperado

p
Kit Novos Arquitetos e Urbanistas 

(Pendrive)

Definição do modelo de Kit a ser entregue aos novos Arquitetos e 

Urbanisrtas no estado de SC
Resultado alcançado

Realizada contratação do Kit de entrega para novos Arquitetos 

e Urbanistas
Metas físicas realizadas

Comissão de Ensino e 

Formação
                     6.592                      6.592                      4.980 75,5 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto

P Projeto Arquiteto
Aproximação com entidades  e sociedade, promovendo a difusão 

de informações sobre a profissão de arquitetos e urbanistas. 
Resultado alcançado 

Evento realizado em  local público, com acesso da 

comunidade ao atendimento para tirar dúvidas técnicas sobre 

a importância do profissional de AU nas contruçoes. 

Metas físicas realizadas
Comissão de Exercício 

Profissional
                   15.000                    15.000                         612 4,1 

A utilização dos espaços e logística 

foram otimizados, uma vez que foram 

cedidos gratuitamente. Parte dos 

custos foi abarcado pelo centro de 

custos de manutenção da Comissão 

coordenadora do projeto. 

P

Desenvolvimento de Plataforma 

Online para o Projeto 'Arquitetando 

Seu Negócio'

Pesquisa de mercado para desenvolvimento. Reuniões com o 

Sebrae para estudo de possível parceria. 
Não alcançado. Reuniões e levantamentos prévios. 

Ausências de conclusão dos 

estudos solicitados, o que tornou 

infrutífero a parceria. Falta de 

capacidade operaiconal para 

gestar o projeto internamente, sem 

auxilio de especialistas. 

Comissão de Exercício 

Profissional
                   30.000                    21.191                            -   0,0 Plano de ação não executado

P Patrocínio Institucional
Patrocínio de projetos  que impactam diretamente na sociedade, 

e expressem a capacidade técnica/criativa do profissional.
Resultado alcançado

Lançamento de edital de chamada pública para patrocinio de 

projetos
Metas físicas realizadas

Comissão de Orçamento, 

Administração e Finanças
                   50.000                    50.000                    30.481 61,0 

Plano de Ação executado mas com 

pouca participação de propostas

P CAU nas Escolas

Definição dos temas a serem abordados nas palestras em 

escolas de Arqutetura e Urbanismo em SC e alinhamento com 

os Coordenadores dos cursos, bem como a viabilização dos 

encontros, palestras e coletas biometricas nas escolas

Resultado alcançado
Realização do evento em 23 cursos de Arquitetura e 

Urbanismo de Santa Catarina
Metas físicas realizadas

Comissão de Ensino e 

Formação
                   16.298                    16.298                      5.764 35,4 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto

P VI Prêmio TCC

Valorização do Trabalho de Conclusão de Curso de alunos 

formandos das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa 

Catarina

Resultado alcançado

Realização do prêmi com a escolha dos 3 "melhores" 

trabalhos de concluão do curso de Arquitetura e Urbanismo 

em SC, em 2018.

Metas físicas realizadas
Comissão de Ensino e 

Formação
                   72.075                    72.985                    62.430 85,5 Meta financeira dentro do esperado

P
Encontro dos coordenadores de 

curso da Região Sul

Realização um encontro entre os coordenadores de curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Sul do País
Resultado alcançado Encontro realizado em 27/07/2018. Metas físicas realizadas

Comissão de Ensino e 

Formação
                     9.365                      9.365                      5.868 62,7 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto

A
Manutenção e Desenvolvimento das 

atividades rotineiras do CEAU

Realização das Reuniões do Colegiado das Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo desenvolvendo as competencias 

regimentais

Resultado alcançado Realização de 06 reuniões em 2018 Metas físicas realizadas
Colegiado das Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo
                   16.000                    16.000                      4.641 29,0 

Estimativa de reuniões não executada 

em sua totalidade

P

Projeto Arquitetando o seu Negócio 

(Oficinas, palestras Prática 

Profissional e Tabela de Honorários)

Promoção de oficinas e eventos e palestras com o tema gestão 

em Arquitetura e Fiscalização. Conteúdo desenvolvido em 

parceria com o SEBRAE

Resultado alcançado Realização das oficinas nas cidades de Florianópolis, e Itajaí.

Estimava-se a realização, também 

na cidade de Joiville mas não 

obteve-se o número mínimo de 

interessados

Comissão de Exercício 

Profissional
                   15.000                    15.000                      8.534 56,9 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto

A

Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades da Comissão Especial de 

Políticas Urbanas e Ambientais - 

CPUA

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas

Comissão Especial de Políticas 

Urbanas e Ambientais
                   21.000                    21.000                    14.963 71,3 

Estimativa de reuniões não executada 

em sua totalidade

P Divulgação Institucional
Campanhas de comunicação visula e estratégia de propaganda 

para o CAU/SC em 2018 realizada. 
Resultado alcançado

Relatório de Gestão 2015/2017 impresso.  Inserções na mídia 

(rádio, internet, TVs, redes sociais, jornais impressos de 

grande circulação). Campanhas do Dia do Arquiteto.  

Campanha Tema do Ano:  Arquitetura Transforma. 

Metas físicas realizadas
Assessoria Especial da 

Presidência
                 300.000                  300.000                  115.247 38,4 

Projeto não executado em sua 

totalidade 2018, haja vista a utilização 

dos recursos em restos a pagar, bem 

como,  planejamento alterado para 

execução em 2019.

P Assessoria de Comunicação

CAU/SC com efinciencia e qualidade nas formas de 

comunicação com sociedade, profissioanis e instituições 

correlatas

Resultado alcançado Contratação de Assessoria de Comunicação terceirizada Metas físicas realizadas
Assessoria Especial da 

Presidência
                 200.000                  200.000                  150.000 75,0 

Plano de ação executado com grande 

economia após processo licitatório 

vantajoso

A

Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades da Comissão de Ética e 

Disciplina

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas Comissão de Ética e Disciplina                    36.627                    45.257                    42.171 93,2 Meta financeira dentro do esperado

P
Mudança de paradigma na atuação 

do Arquiteto e Urbanista

Realização de encontro com profissionais e estudantes da 

arquitetura e urbanismo do Estado de SC para promover a 

discução do exercício ético na profissão

Resultado alcançado Realização de 01 encontro na cidade de Chapecó

Estimava-se a realização, também 

na cidade de Criciuma mas não 

obteve-se o número mínimo de 

interessados

Comissão de Ética e Disciplina                    26.680                    26.680                    11.743 44,0 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto, com redução 

de execução estimada

Assegurar a eficácia no 

atendimento e no 

relacionamento com os 

Arquitetos e Urbanistas e a 

Sociedade

Estimular o conhecimento, o 

uso de processos criativos e a 

difusão das melhores práticas 

em Arquitetura e Urbanismo

Influenciar as diretrizes do 

ensino de Arquitetura e 

Urbanismo e sua formação 

continuada

Processos Internos

Tornar a fiscalização um vetor 

de melhoria do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo

Estimular a produção da 

Arquitetura e Urbanismo como 

política de Estado

Assegurar a eficácia no 

relacionamento e comunicação 

com a sociedade

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão
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Perspectivas
Objetivo Estratégico 

Principal 

* 

P/A

Iniciativas Estratégicas 

(Denominação)
 RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2018 

Justificativa dos resultados não 

alcançados frente aos 

aprovados na última 

Programação de 2018.

 METAS FÍSICAS REALIZADAS EM 2018 

Justificativa para as metas 

físicas não realizadas frente às 

aprovadas no Plano de ação de 

2018. 

Unidade 

Organizacional

 Programação 

Aprovada R$   (A) 

 Programação 

Aprovada + 

Transposições

(R$)  (B) 

 Total Executado 

(R$)   ( D) 

 % de 

Execução  

Justificativas para as metas 

financeiras não executadas

A Representação Institucional

CAU/SC representado em eventos /encontros/formaturas com 

entidades de interesse comuns da Arquitetura e URbanismo, 

mantendo e ampliando o bom relacionamento institucional bem 

como divulgando a imagem e os ideiais do Conselho

Resultado alcançado 32 representações realizadas em 2018 Metas físicas realizadas Presidência                    31.000                    31.000                      8.154 26,3 
Estimativa de representações menor 

que o esperado

A

Manutenção e desenvolvimento das 

Atividades Comissão de Assistência 

Técnica - CATHIS

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas

Comissão Especial Assistência 

Técnica  em Habitações de 

Interesse Social - CATHIS

                   24.000                    36.118                    35.391 98,0 Meta financeira dentro do esperado

P
ATHIS - Assistência Técnica em 

Habitações de Interesse Social

Roteiro de divulgação e articulação para implantação do Plano 

Estratégico de Implentação da Assistência Técnica em 

Habitação de Interesse Social  - PEI/ATHIS realizad pelas 

diversas cidades do Estado. Aproximação das universidades, 

arquitetos e urbanistas das regiões, gestores públicos 

municipais, represnetantes do ministérios e defensoria pública, 

com perspectiva para firmamento de convênios visando a 

garantia do direito a ATHIS ao público alvo, nos termos da Lei nº 

11.088/2008. 

Resultado alcançado. 

Seminários realizados em diversas regiões (Florianopolis, 

Palhoça, Laguna, Blumenau, Balneário Camboriu, Joinville, 

Chapecó, São Miguel do Oeste). Seminário Nacional com a 

pariticipação de diversos estaedos da federação (sedidado 

pelo CAU/SC em parceria com o CAU/BR). PUblicação da 

Cartilha PEI-ATHIS em ambito nacional, como anexo da 

Revista Projeto (parceria com o CAU/BR); Participação em 

Seminários Nacionais (como partcipante e como palestrante 

convidado). Lançamento de edital público (modalidade tomada 

de precço) para contratação de consultoria para 

desenvolvimento de metodologia e aplicação de capacitação. 

Metas físicas realizadas.  

Comissão Especial Assistência 

Técnica  em Habitações de 

Interesse Social - CATHIS

                 146.944                  173.114                    55.809 32,2 

Processo licitatório não finalizado a 

tempo pois sofreu recursso por 

licitante, impossibilitando emissão de 

empenho ainda em 2018. 

P Projeto do CEAU

Resgate da obra do Arquiteto e Urbanista Hans Bross, ícone da 

arquitetura moderna, cujo acervoe contribuições para a 

arquitetura e urbanismo são de incomensurável importância. 

Interlocução com demais atores institucionais para 

implementação da ATHIS em Santa Catarina, e na defes do 

exercício profissional de arquitetura e urbanismo. 

Parcilmente. 

Evento de Lançamento do Livro: Hans Broos: memória de 

uma arquitetura. Participação em roteiro com a CATHIS para 

divulgação do PEI-ATHIS. Reuniões com o CREA/SC. 

Metas físicas realizadas.  
Colegiado das Entidades de 

Arquitetura e Urbanismo
                   10.000                    12.507                      6.482 51,8 

Plano de ação executado de forma mais 

economica que o previsto, 

particulamente pela cessão de uso de 

espaço e itens de logística. 

A Fundo de Apoio
Participação da composição de recursos do Fundo de Apoio 

Financeiro aos CAU/UF
Resultado alcançado

Realização de 12 repasses mensais, conforme deliberações e 

orientações do CAU/BR
Metas físicas realizadas Presidência                  232.226                  232.226                  232.226 100,0 Meta financeira dentro do esperado

A Reserva de Contingência
Suporte de ações de natureza estratégica e operacional não 

contempladas no Plano de Ação aprovado
Resultado alcançado

Realização de Transposições orçamentárias para ajustes 

financeiros nos Planos de Ação aprovados para 2018
Metas físicas realizadas                  135.729                            -                              -   0,0 Plano de ação não executado

P
Condenações do CAU/SC em ações 

judiciais

Garantia de recursos financeiros necessários ao pagamento das 

eventuais condenações do CAU/SC em ações judiciais
Resultado alcançado Todas as condenações foram suportadas Metas físicas realizadas Assessoria Jurídica                  293.260                  293.475                  275.465 93,9 

Condenação judicial estimada não 

transitou em julgado em 2018.

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades do Plenário

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas Plenário                    91.909                    90.138                    74.761 82,9 Meta financeira dentro do esperado

A Reuniões do Conselho Diretor
Objetivo alcançado com o Conselho Diretor executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas Conselho Diretor                    26.944                    26.944                    18.044 67,0 

Estimativa de gasto com reuniões 

menor que o esperado

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Gerência Geral

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de um empregado como Gerente Geral, um 

empregado como Coordenador de Tecnologia e Sistemas da 

Informação e um estagiário da Gerencia Geral durante o 

exercício de 2018.

Metas físicas realizadas Gerência Geral                  439.210                  446.651                  419.534 93,9 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e Desenvolvimento das 

Atividades da Assessoria Jurídica

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de 01 assessor jurídico, 01 advogado e 01 

estagiário em administração.
Metas físicas realizadas Assessoria Jurídica                  423.242                  433.264                  412.962 95,3 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da GERAF

Objetivo alcançado com a Gerência executando suas rotinas e 

atividades definidas no Planejamento Institucional
Resultado alcançado

Remuneração de 01 Gerente, 04 analistas Administrativo 

Financeiro, 01 Analista de Compras e 03 Assistentes 

Administrativos. Além de 01 estagiário

Metas físicas realizadas
Gerência Administrativa e 

Financeira
                 893.851                  903.784                  855.111 94,6 Meta financeira dentro do esperado

A
Desenvolvimento e treinamento de 

Dirigentes e Conselheiros

Desenvolvido plano estratégico de aperfeiçoamento e 

treinamento dos conselheiros e dirigentes do CAU/SC
Resultado alcançado

Executado simpósio de boas práticas e orientações ao 

conselheiros titulares e suplentes do CAU/SC além de 

participações em seminários, encontros e eventos nacionais e 

de outros CAU/UF e CAU/BR

Metas físicas realizadas Presidência                    35.000                    37.733                    20.310 53,8 
Plano de ação desenvolvido de forma 

mais economica que o esperado

A
Treinamento e desenvolvimento de 

Funcionários

Desenvolvido o plano estratégico de aperfeiçoamento e 

treinamento dos empregados do CAU/SC
Resultado alcançado

Realizado contratação de treinamento para empregados de 

toas as gerencias do CAU/SC , além de participação  em 

seminários, encontros e eventos nacionais e de outros 

CAU/UF e CAU/BR 

Metas físicas realizadas
Gerência Administrativa e 

Financeira
                   95.000                    99.101                    80.175 80,9 Meta financeira dentro do esperado

A
Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Presidência

Manter as atividades que competem ao gabinete da presidência 

do CAU/SC, de acordo com os dispositivos do Regimetno 

Interno.

Resultado alcançado

Custeio da operação, com passagens, diárias, das ações e 

atividades operacionais, participações e representações, 

relação institucional, grupos de trabalho, forum de presidentes 

e demais eventos,  da presidencia do CAU/SC no ano de 

2018.

Metas físicas realizadas Presidência                  120.240                  143.376                  138.451 96,6 Meta financeira dentro do esperado

P
Promovendo os ODS a partir do 

CAU/SC

Desenvolcimento das atividades e ações considerando uma 

camada de análise tendo como horizonte o atigimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Inclusão de ODS 

específicos nas ações do CAU/SC (Fundamento Cidades 2030) 

e Premiação Acadêmica. Inclusão de enventos do CAU no 

Circuito Onu Habital, dando ampla divulgação das ações do 

CAU/SC. Monitoramento das ações do CAU com verificaçao das 

metas de atingimento dos ODS a partir da participação como 

signatárigo do Movimento Nacional ODS - Santa Catarian. 

Resultado alcançado. 

Realização da reprogramação 2018, aferida a partir da 

camada de análise dos ODS e alinhada com os Objetivos 

Estratégicos do CAU/BR. Contratação para prestação de 

serviço de facilitação e moderação de oficina para embasar e 

validar os parâmetros e critérios para definição dos projetos 

que integrarão o plano de ação para o Orçamento de 2019 do 

CAU/SC. Realização da oficina com entrega de matriz de 

orientação que auxiliou na tomada de decisção para definição 

dos projetos para o orçamento e plano de ação 2019. 

Meta física realizada. Presidência                    50.000                    24.859                    11.940 48,0 

A meta financeira de forma mais 

econômica que o previsto, pois a 

primeira fase foi construídada de forma 

colaborativa. E a segunda fase, com 

contratação de especialista, viabilizou-

se de forma mesnos custosa que o 

previsto. 

A

Manutenção e desenvolvimento das 

atividades da Comissão de 

Orçamento, Administração e 

Finanças

Objetivo alcançado com a Comissão executando suas 

atribuições regimentais
Resultado alcançado Realização de reuniões de no mínimo 01 por mês em 2018 Metas físicas realizadas

Comissão de Orçamento, 

Administração e Finanças
                   26.000                    30.581                    28.550 93,4 Meta financeira dentro do esperado

P
Aquisição de Terreno para Sede 

Própria
Comissão temporária instituida

A comissão não chegou ao modelo 

deaquisição do terreno/sede 

prórpia do CAU/SC

Sede não adquirida

A comissão não chegou ao modelo 

deaquisição do terreno/sede 

prórpia do CAU/SC

Presidência               5.836.735               5.836.735                            -   0,0 Plano de ação não executado

P Comissão Temporária de Patrimônio

Comissão temporária instituida para discução sobre o modelo de 

contratação bem como do programa de necessidades para 

abrigar a sede própria do CAU/SC

Resultado parcialemnte alcançado, 

objetivos em andamento.
03 reunião realizadas Metas físicas realizadas Plenário                            -                        3.204                      3.204 100,0 Meta financeira dentro do esperado

P
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento 

da INTRANET
Ampliação e finalização da Intranet do CAU/SC Resultado alcançado

Entrega dos módulos aprimorados; Fórmula de cálculo: n° de 

ferramentas/processos administrativos realizados na 

INTRANET

Metas físicas realizadas Gerência Geral                    20.000                    20.000                            -   0,0 

Plano de ação executado totalmente 

com restos a pagar de 2017, não sendo 

necessário novo empenho em 2018.

A

Manutenção e Atualização dos 

Equipamentos de informática do 

CAU/SC

Manutenção e atualização do maquinário eletrônico, telefonia, 

audio e video e de informática do CAU/SC
Resultado alcançado

Renovação de licença anual de sftware "adobe Creative 

Cloud", aquisição de 5 smartphone Motog5s plus, aquisição 

de 03 TV Led 40 Panassonic, aquisição de 08 Celular Galxy 

S8, Aquisição de HD Externo 4TB, Aquisição de Crônometro 

Digital Regressivo, aquisição de 03 relógio ponto, aquisição 

de 04 Impressora Multifuncional Lase Mono, Aquisição de 03 

Notebook Acer

Metas físicas realizadas Gerência Geral                    78.200                    47.317                    26.146 55,3 

Não houve necessidade de 

aquisição/manutenção de 

equipamentos do CAU/SC na 

estimativa (conservadora) realizada.

         14.026.674          14.026.674            7.103.478 50,6 

Pessoas e 

Infraestrutura

 Total 

Processos Internos

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

Construir cultura organizacional 

adequada à estratégia

Assegurar a sustentabilidade 

financeira

Aprimorar e inovar os 

processos e as ações

Desenvolver competências de 

dirigentes e colaboradores

Fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e 

Urbanismo
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 Valor 

Aprovado 

2018(R$) 

 Valor 

Executado 

2018  (R$)              

  % de  

Execução 

 Valor Aprovado 

2018(R$) 

 Valor 

Executado 2018  

(R$)              

  % de  

Execução 

       7.579.407        6.917.787 91,3%

                    -                       -   0,0%

       7.579.407        6.917.787 91,3%

          232.226           232.226 100,0%

       7.347.181        6.685.561 91,0%

 Aprovado 

2018 

 Executado 

2018        

  % de  

Execução 

 Valor        1.779.971        1.684.195 94,6%

 %  24,2% 25,2% 1,0

 Valor        2.367.576        2.219.434 93,7%

 %  32,2% 33,2% 1,0

 Valor           500.000           265.247 53,0%

 %  6,8% 4,0% -2,8

 Valor             50.000             30.481 61,0%

 %  0,7% 0,5% -0,2

 Valor        1.525.932        1.414.791 92,7%

 %  20,8% 21,2% 0,4

 Valor           170.944             91.200 53,4%

 %  2,3% 1,4% -1,0

 Valor        1.938.463        1.834.325 94,6%

 %  26,4% 27,4% 1,1

5. LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:
B

A
S

E
 D

E
 C

Á
L

C
U

L
O  APLICAÇÕES DE RECURSOS  FOLHA DE PAGAMENTO  

1. Receita de Arrecadação 

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)

B
A

S
E

 D
E

 C
Á

L
C

U
L

O

 A. Pessoal e Encargos (Valores totais) 

 B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e 

demais benefícios. 

 C. Receitas Correntes 

4. Aportes ao Fundo de Apoio

 3. Soma (1+2) 

6.  Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)

B
A

S
E

 D
E

 C
Á

L
C

U
L

O
 (

It
e
m

 6
)

 LIMITES 

Fiscalização

(mínimo de 20 % do total da RAL)                                                                             

92,7%
 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as 

Receitas Correntes. Não considerar despesas 

decorrentes de rescisões contratuais, auxílio 

alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e 

demais benefícios)

Valor

% 

3.889.806

0,548,22%

 Valor 

Executado 2018  

(R$)              

  % de Execução 

Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)                                                                                     

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

Capacitação (mínimo de 2%  e máximo de 4%  do 

valor total das respectivas folhas de pagamento -

salários, encargos e benefícios)                  

Atendimento

 (mínimo de 10 % do total da RAL)

Comunicação (mínimo de 3% do total da 

RAL)                                                                                             

% 

Valor

3,07% 2,55%

100.485

48,72%

3.607.019,89

Objetivos Estratégicos Locais               

(mínimo de 6 % do total da RAL)                         

Reserva de Contingência                          (até 2 

% do total da RAL)              

Assistência Técnica                            (mínimo 

de 2% do total da RAL)    

As variações dos índices são decorrente das mudanças e adaptações necessárias ao melhor atingimento das metas contidas nos planos de ação, obedecendo as stratégias da gestão,

aliadas às dificuldades encontradas na execução anual.

Composição do valor do item "B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios." :

- Indenização trabalhistas: R$ 7.474,95 - Vale transporte: R$ 24.117,16

- Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT: R$ 236.498,02 - Plano de Saúde: R$ 67.644,98

- Outros benefícios: R$ 0,00 TOTAL: R$ 335.735,11

4.237.825 3.942.755 93,0%

96,5%

91,8%7.403.840 8.066.739 

348.019 335.735 

LIMITES
 Valor Aprovado 

2018(R$) 

-0,5

77,3%130.000
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6. Quadro Geral de Fontes e Usos

Valor (R$)  

(C= B-A)

 (%)    

(D= C/A)

                 8.066.739                  7.403.840                    (662.899) (8,2%)

                 7.579.407                  6.917.787                    (661.620) (8,7%)

                 3.201.262                  2.789.455                    (411.807) (12,9%)

                 2.675.515                  2.427.796                    (247.719) (9,3%)

                 2.363.020                  2.201.218                    (161.802) (6,8%)

                    312.495                     226.578                      (85.917) (27,5%)

                    525.747                     361.659                    (164.088) (31,2%)

                    472.599                     313.827                    (158.772) (33,6%)

                      53.148                       47.832                        (5.315) (10,0%)

                 4.125.362                  3.944.955                    (180.407) (4,4%)

                    252.783                     183.377                      (69.406) (27,5%)

                    447.601                     453.070                         5.469 1,2%

                      39.731                       32.983                        (6.748) (17,0%)

                              -                                 -                                 -   0,0%

                 5.959.935                               -                   (5.959.935) (100,0%)

                 5.959.935                               -                   (5.959.935) (100,0%)

                              -                                 -                                 -   0,0%

               14.026.674                  7.403.840                 (6.622.834) (47,2%)

                              -   

               13.097.975                  6.310.507                 (6.787.468) (51,8%)

                 7.142.426                     751.238                 (6.391.188) (89,5%)

                 5.955.549                  5.559.269                    (396.280) (6,7%)

                    232.226                     232.226                               -   0,0%

                    560.744                     560.744                                0 0,0%

                    135.729                               -                      (135.729) (100,0%)

               14.026.674                  7.103.478                 (6.923.196) (49,4%)

                               -                   300.362,3                  300.362,3                               -   

 Valor Programado 

(R$)

(A)

Valor Executado 

(R$)

(B)

Execução % 

(C=B-A)

 Valor Programado 

(R$)

(D)

Valor Executado 

(R$)

(E)

Variação % 

(F=E-D)

Corrente 8.066.739                 7.403.840                 91,8% 8.066.739                 7.043.507                 87,3%

Capital 5.959.935                 -                            0,0% 5.959.935                 59.971                      1,0%

Total                14.026.674                  7.403.840 52,8%                14.026.674                  7.103.478 50,6%

PROGRAMAÇÃO 2018

 Valor

Programado (R$)

(A)

Valor

Executado (R$)

(B)

ExecuçãoEspecificação

2.2 Outras Receitas

 1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores 

 1.1.1.1.1 Anuidade Exercício 

 1.1.1.1 Pessoa Física 

 1.1.1 Anuidades 

 1.1.3 Taxas e Multas 

 1.1.2 RRT 

Atividades

Projetos

II.1 Programação Operacional

II. USOS

 I – TOTAL

VARIAÇÃO (I-II)

II – TOTAL

II.4 Reserva de Contingência

II.3 Aporte ao CSC 

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio

I - FONTES

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

 1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores 

 1.1.1.2.1 Anuidade Exercício 

 1.1.1.2 Pessoa Jurídica 

 2 Receitas de Capital 

 1.4 Fundo de Apoio 

 1.3 Outras Receitas 

 1.2 Aplicações Financeiras 

 1. Receitas Correntes 

 1.1 Receitas de Arrecadação 

A utilização da Reserva de Contingencia foi destinada para o atingimento das estratégias aprovadas, realizando pequenos ajustes orçamentários de adequação 

nos planos de ação. Os ajustes foram motivados, principalmente, pela readequação da gestão de pessoal, composição dos custos de manutenção das comissões 

e reestruturação de normativas.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA ÀS REALIZAÇÕES FRENTE AO APROVADO.

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO  2018 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA 

ECONÔMICA 

FONTES - 2018 USOS - 2018
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Anexo do tópico 7.2.1
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO.PDF -
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CAU - SC

CNPJ: 14.895.272/0001-01

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

2017201820172018

Despesa PagaDespesa Empenhada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

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

0,1710.863,6530,2113.239,4930,1610.863,6530,2114.774,533a) Convite

3,08191.625,6953,31211.930,0737,80517.754,8154,72335.363,103b) Tomada de Preços

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

9,51591.393,36799,31595.351,98988,97595.156,75798,82626.249,5498d) Pregão

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

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

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

12,8793.882,708712,8820.521,5410416,91.123.775,218713,8976.387,17104

2. Contratações Diretas (i+j)

11,27700.870,051347,53481.291,076910,91723.918,321347,13506.544,1069i) Dispensa

0,5030.881,1661,3385.105,74110,4730.881,1661,2387.710,2211j) Inexigibilidade

00,00000,00000,00000,000p) Compra Direta

11,8731.751,211408,9566.396,818011,4754.799,481408,4594.254,3280

3. Regime de Execução Especial

0,3119.021,79180,3824.033,42330,2919.021,79180,3424.033,4233k) Suprimento de Fundos

0,319.021,79180,424.033,42330,319.021,79180,324.033,4233

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

52,223.247.573,248453,553.424.385,514049,153.262.237,868451,563.662.345,4340l) Pagamento em Folha

6,38396.539,144566,98446.099,448626,00398.257,844566,28446.099,44862m) Diárias

58,63.644.112,3854060,53.870.484,9590255,23.660.495,7054057,84.108.444,87902

5. Total

83,445.188.768,0878582,595.281.436,721.11983,745.558.092,1878580,295.703.119,781.119

6. Outros

16,561.029.878,475317,411.113.414,866916,261.079.617,965319,711.400.358,1369n) Outros

00,00000,00000,00000,000o) Chamamento Público

16,61.029.878,475317,41.113.414,866916,31.079.617,965319,71.400.358,1369

Total Geral

1006.218.646,558381006.394.851,581.1881006.637.710,148381007.103.477,911.188

Página:1/1
109



Anexo do tópico 7.3
GESTÃO DE PESSOAS - INFOGRÁFICO SOBRE A GESTÃO DE
PESSOAS COM OS RESULTADOS APURADOS EM 2018
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Gestão de Pessoas 

 

AVALIAÇÃO DA FORÇA DE 

TRABALHO 

Em 2018, o CAU/SC concluiu o exercício 

com todas as vagas autorizadas 

preenchidas. 

 

32 empregados 

66% mulheres               34 % homens 

 

Os empregos de provimento em 

comissão sem vínculo com o órgão são: 

Assessor Especial da Presidência, 

Coordenador de Tecnologia e Sistemas 

da Informação e Gerente Geral. 

 

Os empregos de provimento em 

comissão vinculados ao órgão são: 

Assessor Jurídico, Gerente 

Administrativo e Financeiro, Gerente 

Técnico e Gerente de Fiscalização. 

Distribuição da Lotação Efetiva 

Área Meio 

Cargo Quantidade 

Assistente Administrativo 5 

Secretárias 2 

Analista Administrativo e 
Financeiro 

2 

Coordenador de Compras, 
Contratos e Licitações 

1 

Coordenador Administrativo 
e Financeiro do 
Planejamento 

1 

Advogado 1 

Gerente Administrativo e 
Financeiro 

1 

Assessor Jurídico 1 

TOTAL 14 
 

Área Fim 

Cargo Quantidade 

Assistente Administrativo 2 

Assistente Técnico 3 

Supervisor de Atendimento 1 

Arquiteto Fiscal 4 

Analista Técnico 1 

Arquiteto e Urbanista 2 

Gerente Técnico 1 

Gerente de Fiscalização 1 

TOTAL 15 

A distribuição da força de trabalho entre 

área meio e área fim atende às 

necessidades do órgão. 

 

O ano de 2018 finalizou com quadro 

efetivo equivalente ao ano anterior. 

 

DETALHAMENTO DA DESPESA DE 

PESSOAL 

Valores totais 

As despesas de pessoal somaram R$ 

3.942.755 sendo que R$ 335.735 

representam os valores de rescisões 

contratuais e benefícios trabalhistas. 

Comprometimento de pessoal 

O executado de despesas de pessoal, 

face às Receitas Correntes realizadas 

perfizeram um percentual de 48,72% 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, 

REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA 

Progressão funcional 

A progressão salarial do empregado 

público de carreira do CAU/SC se dá por 

meio das promoções bianual por tempo 

91%

9%

CARGOS

Cargos Efetivos

Cargos sem Vínculo com a Administração Pública
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Gestão de Pessoas 

de serviço e bianual por mérito que são 

realizadas alternadamente, e por 

qualificação acadêmica. 

 

Estágio Probatório 

O estágio probatório do CAU/SC tem 

duração de 90 dias, durante os quais são 

realizadas 2 (duas) avaliações de 

desempenho, cuja média das notas 

identifica a aprovação ou não no estágio. 

 

Cargos Gerenciais 

 

 

Funções Gratificadas 

As funções gratificadas do CAU/SC foram 

dadas aos funcionários que têm atividades 

somadas às suas funções e 

responsabilidades regulares. Esses 

recebem uma gratificação de 30% sobre o 

salário. 

Em 2018, as funções gratificadas foram: 

 Coordenador de Compras, Contratos e Licitações 

 Coordenador Administrativo e Financeiro do Planejamento 

 Supervisor de Atendimento 

 

 

 

Tabela de remuneração dos cargos de provimento em comissão 

 

 

  

57%
43%

Cargos Gerenciais

Efetivos Comissão
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Gestão de Pessoas 

Tabela de remuneração dos cargos 

efetivos  
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Anexo do tópico 7.4
LICITAÇÕES E CONTRATOS - INFOGRÁFICO SOBRE A GESTÃO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS COM OS RESULTADOS APURADOS EM
2018
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55
Processos de contratação 

em 2018

R$ 16.330,30  R$ -

 R$ 100.000,00

 R$ 200.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 500.000,00

 R$ 600.000,00

 R$ 700.000,00

 R$ 800.000,00

Inexigibilidade Dispensa
Pregão Adesão a Ata

Tomada de Preço

R$ 936.733,83
R$290.030,56 

8%

R$536.809,65 
13%

R$18.999,76 
6%

R$48.352,96 
24%

R$54.768,16 
38%

R$3.513,36 
2%

R$18.465,94 
9%

Contrato Ata de Registro de Preço

Adesão a Ata de Registro de Preço Ordem de Serviço

Autorização de Compra Autorização de Fornecimento

Nota de Empenho

46
Contratações 

Diretas

- 4 Inexigibilidades

- 2 Dispensas com instituições

- 40 Dispensas por baixo valor

5
Pregões

0

1

2

3

4

5

N º

Aquisições

Serviços

4
Outras 

Modalidades

- 1 Tomada de Preços 

(prestação de serviço) 

- 3 Adesões à Atas de 

Registro de Preços 

(aquisições)
0

5

10

15

20

25

N º

Aquisições

Serviços

As Dispensas referentes a 
aquisições são feitas por meio de 

Cotação Eletrônica no Sistema 
Comprasnet, em observância a 
Portaria MPDG nº 306/2001.

Evidencia-se que as dispensas para 
contratação de serviços são em suma 

para manutenção do CAU/SC, com 
destaque para contratação de 

telefonia móvel pessoal.

No ano de 2018 foram assinados 08 contratos, o

que representa 8% dos instrumentos contratuais

celebrados naquele ano. Entretanto, o CAU/SC

possui atualmente 15 contratos vigentes, todos

referentes a prestações de serviços, sendo 02

de aluguéis.
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Anexo do tópico 7.6
GUIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - GUIA DE SEGURANÇA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADO NO CAU/SC
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Plano de Paradas Programadas 
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1 INTRODUÇÃO 

A Segurança das Informações gravadas nos servidores, bem como a disponibilização 

constante e de qualidade de equipamentos e softwares para uso dos funcionários, conselheiros 

e visitantes é de vital importância para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 

Santa Catarina (CAU/SC). 

A elaboração do presente Guia visa resguardar ainda mais o uso das tecnologias do 

conselho, visando dar segurança e viabilidade para o estabelecimento do objetivo estratégico 

do CAU “Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento 

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”. 

Ademais, a proposta do CAU/SC é que a que a maioria de suas operações se dê mediante 

o uso de tecnologia, prezando pela inovação e eficiência dos processos, além da 

sustentabilidade ambiental do planeta. 

2 OBJETO 

O Guia de Segurança da Informação (GSI) do CAU/SC reúne em seu conteúdo 3 (três) 

planos: 1º Plano de Segurança da Informação; 2º Plano de Contingência de Desastres, e; 3º 

Plano de Paradas Programadas. 

3 OBJETIVO 

O objetivo do GSI é proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e confiável a 

todos usuários da rede corporativa do CAU/SC, além de atender às recomendações 

estabelecidas pela Auditoria Externa do CAU/BR. 

Esses planos, pilares da segurança da informação, são fundamentalmente e necessários 

para propiciar aos diversos usuários um alto nível de desempenho e segurança nas atividades 

que envolvem a Tecnologia de Informação, conferindo proteção aos ativos de tecnologia e aos 

dados do CAU/SC. 

4 PÚBLICO ALVO 

Funcionários, conselheiros, membros de comissões e de colegiados e representantes e 

terceirizados do CAU/SC, bem como os visitantes, conforme segue. 
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4.1 Funcionários 

Denomina-se funcionários todos os empregados do CAU/SC, efetivos, temporários e 

que ocupam cargos de provimento em comissão, na Sede e em outras unidades do CAU/SC. 

4.2 Conselheiros Estaduais 

Eleitos pelos Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina para comporem o Plenário do 

CAU/SC, além de exercer outras funções no Conselho. 

4.3 Membros de Comissões, Colegiados e Representantes 

Todos os membros das comissões permanentes e temporárias, membros de colegiados 

e representantes (representantes regionais, membros de grupos de trabalho, etc.), podendo ser 

conselheiros estaduais ou arquitetos e urbanistas eleitos pelo Plenário do CAU/SC. 

4.4 Terceirizados 

Prestadores de serviços contratados pelo CAU/SC. 

4.5 Visitantes 

Todas as pessoas que visitam o espaço físico do CAU/SC e que têm acesso à estrutura 

de tecnologia, mas que não estão contempladas nos itens anteriores. 

O CAU/SC conta com uma rede para acessos de visitantes que está ligada em paralelo 

com a rede corporativa, de forma a não permitir acesso a dados internos do conselho. 

A rede exclusiva para visitantes possui senha de alta criptografia e internet de alta 

velocidade visa facilitar os trabalhos em reuniões, apresentações de fornecedores, entre outras 

atividades do conselho que envolva visitantes na Sede do CAU/SC, bem como é destinada ao 

o acesso pessoal dos funcionários. 

5 REDES 

A infraestrutura de rede do CAU/SC é composta por meios com e sem fio, na qual possui 

roteadores wireless posicionados estrategicamente para cobertura total no ambiente de trabalho. 

A rede com fio é de uso exclusivo dos funcionários, permitindo acesso a rede interna e 

a internet 
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As redes sem fio disponíveis são: 

 CAUSCCORPORATIVO: Para uso dos funcionários, mediante login e senha de usuário 

previamente cadastrado na rede. Disponibiliza acesso à rede interna e à internet. 

 CAUSCVISITANTE: Para uso geral. Disponibiliza acesso somente à Internet. 

6 INFRAESTRUTURA DE T.I. 

A infraestrutura de equipamentos (servidor, computadores e tablets e demais 

equipamentos de rede), licenças e de sistemas disponíveis no CAU/SC estão listadas de forma 

detalhada no ANEXO 1. 

7 INFRAESTRUTURA DE TEFONIA 

O CAU/SC dispõe de sistemas e equipamentos de comunicação, tanto de telefonia fixa 

quanto telefonia móvel, sendo que os ativos estão listados de forma detalhada no ANEXO 2. 

8 PLANOS DO GSI 

O Guia de Segurança da Informação (GSI) do CAU/SC reúne, como mencionado 

anteriormente, 3 (três) planos: 1º Plano de Segurança da Informação; 2º Plano de Contingência 

de Desastres, e; 3º Plano de Paradas Programadas. 

8.1 Plano de Segurança da Informação (PSI) 

As diretrizes a seguir estabelecidas devem ser seguidas por todos os usuários, público 

alvo do GSI, e são aplicadas às informações em qualquer meio ou suporte. 

O PSI determina e informa que os ambientes, sistemas, computadores e a própria rede 

do CAU/SC são monitoradas, com prévia informação aos seus usuários, conforme previsto na 

legislação. 

É dever do CAU/SC dar ciência aos funcionários de eventuais alterações do PSI e nos 

procedimentos e normas relacionadas, por meio da CORTI ou demais Gerências. 

Toda informação produzida ou recebida pelos funcionários como resultado da atividade 

profissional, independentemente do regime de contratação, pertence ao CAU/SC, sendo que 

eventuais exceções devem ser explícitas e formalizadas em contrato entre as partes. 
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Os equipamentos de informática e comunicação, sistemas e informações devem ser 

utilizados pelos funcionários para a realização das atividades profissionais. 

O CAU/SC poderá registrar todo o uso dos sistemas e serviços visando garantir a 

disponibilidade e a segurança das informações utilizadas. 

8.1.1 Segurança da informação 

Além das atribuições citadas, em relação especificamente à Segurança da Informação, 

cabe à Coordenação de Tecnologia da Informação: 

 Propor as metodologias e os processos específicos para a segurança da informação, 

como avaliação de risco e sistema de classificação da informação; 

 Propor e apoiar iniciativas que visem à segurança dos ativos de informação do CAU/SC; 

 Publicar e promover a atualização o GSI e as Normas de Segurança da Informação; 

 Promover a conscientização dos usuários em relação à relevância da segurança da 

informação para o CAU/SC; 

 Apoiar a avaliação e a adequação de controles específicos de segurança da informação 

para novos sistemas ou serviços; 

 Analisar criticamente incidentes em conjunto com a Gerência Geral e Conselho Diretor. 

 Buscar alinhamento com as diretrizes corporativas do CAU/SC - CAU/BR. 

8.1.2 Monitoramento e auditoria do ambiente 

Para garantir as regras mencionadas neste GSI o CAU/SC poderá: 

 Implantar sistemas de monitoramento nas estações de trabalho, servidores, correio 

eletrônico, conexões com a internet, e outros componentes da rede. A informação gerada 

por esses sistemas poderá ser usada para identificar usuários e respectivos acessos 

efetuados, bem como material manipulado; 

 Tornar públicas as informações obtidas pelos sistemas de monitoramento e auditoria, 

no caso de exigência judicial, solicitação do gerente (ou superior) ou por determinação 

do Conselho Diretor; 

 Realizar, a qualquer tempo, inspeção física nas máquinas de sua propriedade; 

 Instalar sistemas de proteção, preventivos e detectáveis, para garantir a segurança das 

informações e dos perímetros de acesso. 
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8.1.3 Correio eletrônico 

O uso do correio eletrônico do CAU/SC é para fins corporativos, exclusivamente 

relacionados às atividades do funcionário/usuário do CAU/SC, vedada a utilização desse 

serviço para fins pessoais. 

É proibido aos funcionários o uso do correio eletrônico do CAU/SC para: 

 Enviar mensagens não solicitadas para múltiplos destinatários, exceto se relacionadas a 

uso legítimo do CAU/SC, quando a função do cargo exigir ou a pedido do superior 

imediato; 

 Enviar mensagens, em nome de terceiros;  

 Enviar qualquer mensagem que torne seu remetente e/ou o CAU/SC ou suas unidades 

vulneráveis a ações civis ou criminais;  

 Divulgar informações não autorizadas ou imagens de tela, sistemas, documentos e afins 

sem autorização expressa e formal da CORTI;  

 Falsificar informações de endereçamento, adulterar cabeçalhos para esconder a 

identidade de remetentes e/ou destinatários;  

 Apagar mensagens de correio eletrônico quando estiver sujeita a algum tipo de 

investigação. 

8.1.4 Internet 

Todas as regras atuais do CAU/SC visam basicamente o desenvolvimento de um 

comportamento eminentemente ético e profissional do uso da internet.  

Embora a conexão direta e permanente da rede corporativa do CAU/SC com a internet 

ofereça um grande potencial de benefícios, ela abre a porta para riscos significativos para os 

ativos de informação. 

Qualquer informação que é acessada, transmitida, recebida ou produzida na internet está 

sujeita a divulgação e auditoria. Portanto, o CAU/SC, em total conformidade legal, reserva-se 

o direito de monitorar e registrar todos os acessos a ela registrados. 

Os equipamentos, tecnologia e serviços fornecidos para o acesso à internet são de 

propriedade do CAU/SC, que pode analisar e, se necessário, bloquear qualquer arquivo, site, 

correio eletrônico, domínio ou aplicação armazenados na rede/internet, estejam eles em disco 

local, na estação ou em áreas privadas da rede, visando assegurar o cumprimento deste GSI. 
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O CAU/SC, ao monitorar a rede interna, pretende garantir a integridade dos dados e 

programas.  

Toda tentativa de alteração dos parâmetros de segurança, por qualquer funcionário, sem 

o devido credenciamento e a autorização para tal, será julgada inadequada e os riscos 

relacionados serão informados ao funcionário e ao respectivo gestor.  

O uso de qualquer recurso para atividades ilícitas poderá acarretar as ações 

administrativas e as penalidades decorrentes de processos civil e criminal, sendo que nesses 

casos o CAU/SC cooperará ativamente com as autoridades competentes. 

A internet disponibilizada pelo CAU/SC, pode ser utilizada para fins pessoais, de forma 

moderada, desde que não prejudique o andamento dos trabalhos nas unidades. 

Para os acessos de sites, domínios e extensões bloqueados, será necessária a autorização 

do superior imediato e aprovado pela Gerência Geral. 

É proibida a divulgação e/ou o compartilhamento indevido de informações da área 

administrativa em listas de discussão, sites ou comunidades de relacionamento, salas de bate-

papo ou chat, comunicadores instantâneos ou qualquer outra tecnologia correlata que venha 

surgir na internet. 

Os funcionários não poderão em hipótese alguma utilizar os recursos do CAU/SC para 

fazer o download ou distribuição de software ou dados pirateados. 

Como regra geral, materiais de cunho sexual não poderão ser expostos, armazenados, 

distribuídos, editados, impressos ou gravados por meio de qualquer recurso.  

Os funcionários não poderão utilizar os recursos do CAU/SC para deliberadamente 

propagar qualquer tipo de vírus, worm, cavalo de troia, spam, assédio, perturbação ou 

programas de controle de outros computadores. 

Não é permitido acesso a sites de Proxy, sob pena administrativa, pois se trata de um 

mecanismo de burlar sistemas de segurança. 

Deverá ser respeitado o nível de acesso de cada usuário. Quando necessário o gestor 

deverá solicitar liberação de determinado site junto à CORTI, com devida justificativa ao 

acesso. 
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8.1.4.1 Proibições de navegação e/ou compartilhamentos 

É proibido aos funcionários do CAU/SC navegar em site e/ou compartilhar informação 

que: 

 contenha qualquer ato ou forneça orientação que conflite ou contrarie os interesses do 

CAU/SC; 

 contenha ameaças eletrônicas, como: spam, mail bombing, vírus de computador e que 

o usuário tenha ciência do feito; 

 contenha arquivos com código executável (.exe, .bat, .reg, .dll, etc) ou qualquer outra 

extensão que represente um risco à segurança; 

 vise obter acesso não autorizado a outro computador, servidor ou rede; 

 vise interromper um serviço, servidores ou rede de computadores por meio de qualquer 

método ilícito ou não autorizado; 

 vise burlar qualquer sistema de segurança; 

 vise vigiar secretamente ou assediar outro usuário; 

 vise acessar informações confidenciais sem explícita autorização; 

 vise acessar indevidamente informações que possam causar prejuízos a qualquer pessoa; 

 inclua imagens criptografadas ou de qualquer forma mascaradas; 

 tenha conteúdo considerado impróprio, obsceno ou ilegal; 

 seja de caráter calunioso, difamatório, degradante, infame, ofensivo, violento, 

ameaçador, pornográfico entre outros; 

 contenha perseguição preconceituosa baseada em sexo, raça, incapacidade física ou 

mental ou outras situações protegidas; 

 tenha fins políticos locais ou do país (propaganda política); 

 inclua material protegido por direitos autorais sem a permissão do detentor dos direitos. 

8.1.5 Identificação 

Os dispositivos de identificação e senhas protegem a identidade do funcionário usuário, 

evitando e prevenindo que uma pessoa se faça passar por outra perante o CAU/SC e/ou 

terceiros. 

O uso dos dispositivos e/ou senhas de identificação de outra pessoa constitui crime 

tipificado no Código Penal Brasileiro (art. 307 – falsa identidade). 
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Tal norma visa estabelecer critérios de responsabilidade sobre o uso dos dispositivos de 

identificação e deverá ser aplicada a todos os usuários. 

Todos os dispositivos de identificação utilizados no CAU/SC, como o login do 

funcionário, o crachá, as identificações de acesso aos sistemas, os certificados e assinaturas 

digitais e os dados biométricos têm de estar associados a uma pessoa física e atrelados 

inequivocamente aos seus documentos oficiais reconhecidos pela legislação brasileira. 

O usuário, vinculado a tais dispositivos identificadores, será responsável pelo seu uso 

correto perante o CAU/SC e a legislação (cível e criminal). 

Todo e qualquer dispositivo de identificação é pessoal, portanto, não poderá ser 

compartilhado com outras pessoas em nenhuma hipótese. 

Se existir login de uso compartilhado por mais de um funcionário, a responsabilidade 

perante o CAU/SC e a legislação (cível e criminal) será dos usuários que dele se utilizarem.  

É proibido o compartilhamento de login para funções de administração de sistemas. 

Devem ser distintamente identificados os visitantes, estagiários, empregados 

temporários, empregados regulares e prestadores de serviços, sejam eles pessoas físicas e/ou 

jurídicas. Ao realizar o primeiro acesso ao ambiente de rede local, o usuário deverá trocar 

imediatamente a sua senha conforme as orientações apresentadas pela CORTI. 

As senhas dos usuários devem respeitar os critérios de no mínimo 1 (uma) letra 

maiúscula, 1 (uma) letra minúscula e 1 (um) número e deveram ter 8 dígitos e não podendo ser 

o próprio nome ou sobrenome do usuário. 

É de responsabilidade de cada usuário a memorização de sua própria senha, bem como 

a proteção e a guarda dos dispositivos de identificação que lhe forem designados. 

Os usuários podem alterar a própria senha, e devem ser orientados a fazê-lo, caso 

suspeitem que terceiros obtiveram acesso indevido ao seu login/senha. 

Caso o funcionário esqueça sua senha, ele deverá requisitar formalmente a troca à 

CORTI, responsável por cadastrar uma nova senha. 

8.1.5.1 Exclusão de credenciais 

Todos os acessos devem ser imediatamente bloqueados quando se tornarem 

desnecessários. Assim, quando um funcionário for afastado/demitido a Gerência 

Administrativa deverá comunicar a CORTI formalmente, a fim de que essa providência seja 

tomada. 
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Nos casos de desligamento de conselheiros, membros de Comissões, Colegiados e 

Representantes a Secretaria Geral deverá informar à CORTI. 

8.1.6 Computadores e recursos tecnológicos 

Os equipamentos disponíveis aos funcionários são de propriedade do CAU/SC, cabendo 

a cada um utilizá-los e manuseá-los corretamente para as atividades de interesse do CAU/SC, 

bem como cumprir as recomendações constantes nos procedimentos operacionais fornecidos. 

É proibido todo procedimento de manutenção física ou lógica, instalação, desinstalação, 

configuração ou modificação, sem o conhecimento prévio da CORTI. 

Arquivos pessoais e/ou não pertinentes às atividades do CAU/SC (fotos, músicas, 

vídeos, etc) não deverão ser copiados/movidos para os drives de rede, pois sobrecarregam o 

armazenamento no servidor. Caso identificada a existência desses arquivos, eles poderão ser 

excluídos definitivamente sem aviso prévio ao usuário. 

Documentos imprescindíveis para as atividades dos funcionários do CAU/SC deverão 

ser salvos em drives de rede. Tais arquivos, se gravados apenas localmente nos computadores 

(por exemplo, no drive C:), não tem garantia de backup e poderão ser perdidos caso ocorra uma 

falha no computador. 

Os funcionários do CAU/SC e/ou detentores de contas privilegiadas não devem executar 

nenhum tipo de comando ou programa que venha sobrecarregar os serviços existentes na rede 

corporativa sem a prévia solicitação e a autorização da CORTI. 

No uso dos computadores, equipamentos e recursos de informática, as seguintes regras 

devem ser atendidas. 

 Os funcionários devem informar a CORTI qualquer identificação de dispositivo 

estranho conectado ao seu computador; 

 É vedada a abertura ou o manuseio de computadores ou outros equipamentos de 

informática para qualquer tipo de reparo que não seja realizado pela CORTI ou por 

terceiros devidamente contratados para o serviço; 

 O funcionário deverá manter a configuração do equipamento disponibilizado pelo 

CAU/SC, seguindo os devidos controles de segurança exigidos por esta PSI e pelas 

normas específicas do CAU/SC, assumindo a responsabilidade como custodiante de 

ativo; 
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 Deverão ser protegidos por senha (bloqueados), todos os terminais de computador 

quando não estiverem sendo utilizados. 

8.1.7 Dispositivos Móveis 

O CAU/SC deseja facilitar a mobilidade e o fluxo de informação entre seus 

funcionários, por isso, permite que usem equipamentos portáteis pessoais conectados à internet 

do CAU/SC, pela rede de acesso aos visitantes, vedada a conexão à rede corporativa. 

Essa norma visa estabelecer critérios de manuseio, prevenção e responsabilidade sobre 

o uso de dispositivos móveis e deverá ser aplicada a todos os funcionários que utilizem tais 

equipamentos. 

Ao funcionário é vedado realizar filmagens ou fotos, afim de divulgar informações do 

CAU/SC a terceiros, sob pena de sofrer penalidades administrativas e, se for o caso, responder 

cível e criminalmente por eventuais atos. 

8.1.8 Sala do Servidor 

Todo acesso ao Datacenter, na Sede do CAU/SC, deverá ser registrado (usuário, data e 

hora) pelo Coordenador de Tecnologia da Informação. 

8.1.9 Backup 

Todos os backups devem ser feitos por sistemas de agendamento automatizado para que 

sejam preferencialmente executados fora do horário comercial, nas chamadas “janelas de 

backup” – períodos em que não há nenhum ou pouco acesso de usuários ou processos 

automatizados aos sistemas de informática. 

As mídias de backup (como DAT, DLT, LTO, DVD, CD e outros) devem ser 

acondicionadas em local seco, climatizado, seguro (de preferência em cofres corta-fogo 

segundo as normas da ABNT) e distantes o máximo possível do Datacenter, preferencialmente 

fora do ambiente do CAU/SC. 

Os backups serão realizados de 2 (duas) formas: 

 Diariamente em HD interno, sendo que cada dia da semana substituirá o mesmo dia da 

semana anterior; 

 Semanalmente, em HD externo, sendo que o abastecimento de dados será realizado toda 

sexta-feira. 
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8.1.10 Termo de Responsabilidade 

Assim como a ética, a segurança deve ser entendida como parte fundamental da cultura 

interna do CAU/SC, ou seja, qualquer incidente, provocado de forma voluntária ou 

involuntariamente, pode ser entendido como um atentado aos princípios do CAU/SC. 

Para dar ciência a todos os funcionários do CAU/SC, é obrigatório que todos tenham 

conhecimento do Termo de Responsabilidade (ANEXO 3) de uso dos ativos de tecnologia 

disponíveis, que deverá ser assinado em 2 (duas) vias de igual teor. Uma via dever ficar com o 

funcionário e outra deve ficar arquivada na ficha de admissão, na Gerência Administrativa do 

CAU/SC. 

8.2 Plano de Contingência de Desastres 

O Plano de Contingência objetiva prover ao CAU/SC um conjunto de planos de ações 

que suportem o gerenciamento de situações de contingência provocada por incidentes 

causadores de interrupção no andamento normal de suas atividades, garantindo as condições 

mínimas necessárias para a continuidade e normalização das mesmas.  

As etapas abrangidas pelo Plano de Contingência de Desastres (PCD) compreendem: 

incidente; resposta ao incidente; continuidade, e; retorno à normalidade. 

O PCD é destinado a ocorrências que possam causar impacto no conselho como um todo 

e permitirá ao CAU/SC a continuidade das atividades vitais ao atendimento de sua missão, nas 

condições mínimas necessárias de funcionamento, até o retorno à normalidade.  

O PCD visa conter ocorrências que afetam o conselho de um modo Geral e, também, 

específico. 

Modo Geral é quando as ocorrências afetam todo o conselho. Exemplos: incêndio ou 

alagamento em grandes proporções, pane generalizada nos recursos de informática e 

telecomunicações, interdição do prédio por motivos externos, entre outros. 

Modo Específico é quando as ocorrências afetam um determinado setor ou unidade do 

CAU/SC. Exemplos: ausência de um ou mais funcionários por um período de tempo 

significativo, indisponibilidade de sistema/ferramenta de uso exclusivo por um determinado 

processo, indisponibilidade de recursos de telecomunicação, etc.  
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8.2.1 Conceituação 

Os conceitos a seguir relacionados objetivam o nivelamento de conhecimento de todos 

os funcionários do CAU/SC, quanto ao objeto deste PCD e perfeito entendimento do contexto 

no qual ele se insere que devem ser interpretados sob o ponto de vista da continuidade das 

atividades: 

Contingência: É uma eventualidade, um acontecimento que tem como fundamento a 

incerteza do que pode ou não acontecer. 

Incidente: No contexto do PCD, é o evento imprevisto e indesejável que pode resultar 

em algum tipo de dano a pessoas, ao patrimônio ou ao meio ambiente, provocando a paralisação 

de atividades vitais ao CAU/SC.  

Atividade: Conjunto de processos que suportam um ou mais serviços e/ou produtos. 

Infraestrutura: Sistema de instalações, equipamentos e serviços necessários para o 

funcionamento do CAU/SC. 

Período máximo de interrupção tolerável: Tempo necessário para que os impactos 

adversos de uma situação de contingência tornem-se inaceitáveis. O tempo de parada deve 

sempre sem contato logo no momento de interrupção de algum serviço necessário para as 

atividades. 

Objetivo mínimo de continuidade de atividades: Níveis mínimos aceitáveis de 

serviços para que o CAU/SC retome as atividades mínimas de trabalho. 

Risco: Possibilidade de ocorrência de eventos que interfiram no alcance dos objetivos 

do CAU/SC. O gerenciamento de risco está relacionado com os objetivos da organização, que 

incluem, mas não se limitam aos objetivos de continuidade das atividades. 

Impacto: Consequência da indisponibilidade de recursos tecnológicos e humanos 

decorrentes da efetiva ocorrência de falha. 

8.2.2 Medidas preventivas 

As medidas a seguir visam promover melhores condições de trabalho e devem ser 

avaliadas, cumpridas e sempre atualizadas: 

 Revisão periódica de equipamentos de combate a incêndios: Estabelecer 

cronograma de revisão periódica em extintores, mangueiras e sprinklers. Se no caso 

das mangueiras a responsabilidade for do condomínio, cobrar laudo sobre as 

condições das mesmas. 
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 Disponibilização de telefones emergenciais: Fixar em locais estratégicos telefones 

úteis em casos de emergência. 

 Avaliações periódicas: Fazer avaliações periódicas nos sistemas elétricos e 

hidráulicos afim de minimizar quaisquer eventualidades. 

 Telefones dos funcionários: Manter sempre disponível uma agenda de fácil acesso 

com os números telefônicos dos funcionários. 

 Proteção dos ativos de T.I.: A CORTI deverá indicar os principais ativos que 

devem ser retirados das instalações físicas do CAU/SC no caso de incêndios ou 

outros eventos que possam danificá-los, tendo como prioridade os HDs do servidor 

que contém os dados e arquivos do Conselho, bem como se responsabilizar, quando 

possível e sempre primando pela sua própria integridade física, pela retirada destes, 

além de treinar outro funcionário para executar esta tarefa na sua ausência. A 

GERAD deverá eleger o funcionário que será treinado pela CORTI. 

8.2.3 Tomada de decisão 

Tabela de incidentes e tomadores de decisão recomendada: 

INCIDENTE TOMADA DE DECISÃO 

Falha em ativos de TI Coordenador de TI  

Incidente nas instalações prediais Gerente Administrativo 

Incidente nas instalações elétricas Coordenador de TI + Gerente Administrativo 

8.2.4 Ameaças, Ações e Riscos 

8.2.4.1 LAN (Rede Interna do CAU/SC) 

AMEAÇAS VULNERABILIDADES RISCOS 

Falha no equipamento 

(switch) 

Fornecimento de acesso à 

rede de forma interrompida, 

por inexistência de 

redundância. 

Parada da rede corporativa - 

LAN 

AÇÕES RESPONSÁVEIS 
PRAZOS E 

PRIORIDADES 

131



 
 

16 

Reestabelecer de forma 

emergencial a 

funcionalidade da rede de 

dados interna (LAN). 

Coordenador de TI Curto / Imediata 

8.2.4.2 Internet 

AMEAÇAS VULNERABILIDADES RISCOS 

Interrupção do serviço de 

fornecimento de acesso 

internet (WAN) pelo 

prestador do serviço e falha 

no equipamento 

(modem/roteador). 

Fornecimento de acesso à 

internet de forma 

interrompida por inexistência 

de redundância. 

Perda de acesso à internet 

com indisponibilidade dos 

serviços de e-mail, WEB e 

com possibilidade de perdas 

de transações eletrônicas. 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS E PRIORIDADES 

Reestabelecer de forma 

emergencial a funcionalidade 

da rede de dados WAN. 

Coordenador de TI Curto / Emergencial 

8.2.4.3 Intranet 

AMEAÇAS VULNERABILIDADES RISCOS 

Interrupção do serviço de 

Intranet,  

 

Falha no servidor 

responsável por suportar o 

serviço intranet. 

Fornecimento de acesso ao 

serviço intranet interrompida. 

Perda de acesso aos serviços 

disponibilizados na intranet. 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS E PRIORIDADES 

Comunicar imediatamente à 

empresa responsável pelo 

desenvolvimento da intranet, 

comunicar com a empresa 

responsável pela 

hospedagem da intranet. 

Coordenador de TI. Médio / Imediato 
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8.2.4.4 Telefonia 

AMEAÇAS VULNERABILIDADES RISCOS 

Interrupção do serviço de 

voz. 

Fornecimento de link de voz 

interrompido por falha 

adversa, sem aviso prévio. 

Perder a comunicação via 

telefone com as entidades 

externas ao conselho. 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS E PRIORIDADES 

Utilizar de forma 

emergencial os telefones 

celulares corporativos. 

Gestores Curto / Imediato 

Entrar em contato com a 

empresa de fornecimento de 

telefonia, 

 

Comunicar a empresa 

responsável pelo PABX. 

Coordenador de TI Médio / Imediata 

8.2.4.5 Energia Elétrica 

AMEAÇAS VULNERABILIDADES RISCOS 

Falha na prestação do 

serviço;  

Desastre (acidente, 

sabotagem, curto-circuito). 

Fornecimento de energia 

interrompida. 

Interromper a operação do 

CAU/SC. 

AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS E PRIORIDADES 

Reestabelecer a energia 

elétrica de forma 

emergencial e, se houver 

necessidade, contratar 

energia elétrica de outro 

fornecedor (gerador) até o 

retorno através da prestadora 

de serviço (Ligth, ampla, 

etc). 

Gerente Administrativo Médio / Imediata 

133



 
 

18 

Executar medidas para 

preservação dos 

equipamentos  

de TI. 

Coordenador de TI 

8.2.5 Monitoramentos, melhorias e revisões 

O Plano contingencial deve ser revisado anualmente sempre adequando à realidade do 

CAU/SC e sendo verificadas as maiores ocorrências e mais frequentes. Dessa forma o 

Coordenador de Tecnologia da Informação deve aplicar os recursos nos setores ou rotinas mais 

deficitárias ou problemáticas. 

 

EVENTO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Alteração em processos 

(otimização ou adaptação a 

alterações na legislação). 

Analisar impacto do Plano de 

Contingência e, se 

necessário, atualizá-lo. 

Coordenador de TI e Gerente 

Administrativo 

Introdução de nova 

tecnologia. 

Analisar risco de falha, 

impacto nos processos, 

definir contingência e 

atualizar. 

Coordenador de TI (em 

trabalho conjunto com os 

Coordenadores das áreas 

afetadas). 

 

Correções no Plano de Contingência deverão ser promovidas pelo Coordenador de TI, 

em conjunto ou não com demais gerências, devendo serem aprovadas pela Gerência Geral e 

pelo Conselho Diretor. 

8.3 Plano de Paradas Programadas e Não Programadas 

8.3.1 Falha no fornecimento de energia elétrica 

Quando houver interrupção no fornecimento de energia elétrica, proceder da seguinte 

forma: 

 Ligar para a companhia de eletricidade após a falta ultrapassar o tempo de 10 (dez) 

minutos e verificar qual a previsão para normalização. 

o Se a previsão for maior que 10 minutos, tomar as seguintes providências: 
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 Desligar o modem da NET. 

 Desligar o roteador APPLE. 

 Desligar os 3 SWITCHES. 

 Manter o servidor ligado normalmente até a energia elétrica fornecida pela no-

break ligado ao servidor se esgotar e o mesmo desligar o servidor sozinho. 

Quando o fornecimento de energia elétrica for normalizado, tomar as seguintes 

providências: 

 O servidor irá ligar automaticamente (5 minutos para o servidor se estabilizar); 

 Religar apenas o modem da NET (2 minutos para o modem se estabilizar); 

 Religar roteador da APPLE (2 minutos para o roteador se estabilizar); 

 Em alguma estação de trabalho acesse o terminal service (para acessar vá na área de 

trabalho e pressione os botões WINDOWS+R e digite o comando MSTSC) com o 

seguinte endereço de IP: 192.168.254.10; 

 Realizar o login como Administrador e aguardar o servidor inicializar; 

 Após a inicialização completa executar o aplicativo LinuxVMWare para que assim 

seja inicializado o servidor Linux, para habilitá-lo será necessário digitar o login e 

senha do Administrador novamente; 

 Após estes passos podem ser religadas as estações e caso alguma esteja fora da rede, 

basta reiniciá-la.  

8.3.2 Falha no fornecimento de internet 

 Após a falta ultrapassar o tempo de 10 (dez) minutos e verificar qual a previsão para 

o reabastecimento da rede lógica. 

o Se a previsão for menor que 10 (dez) minutos, tomar as seguintes providências:  

 Desligar o modem da NET. 

 Desligar o roteador APPLE. 

 Desligar os 3 SWITCHES. 

 Religar apenas o modem da NET (2 minutos para o modem se estabilizar). 

 Religar roteador da APPLE (2 minutos para o roteador se estabilizar). 

 Religar os switches na ordem de baixo para cima. 

 Obs.: Os passos devem ser seguidos exatamente nesta ordem. 
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o Se a previsão for muito maior que 10 (dez) minutos, tomar as seguintes 

providências: 

 Ligar o modem da OI (3 minutos para se estabilizar) 

 Ligar o cabo azul que está no modem da APPLE na porta 1 do modem da OI e 

aguardar 2 minutos para estabilização. 

 Religar os Switches (Sequencialmente de baixo para cima). 

 Em alguma estação de trabalho acesse o terminal service (para acessar vá na 

área de trabalho e pressione os botões WINDOWS+R e digite o comando 

MSTSC) com o seguinte endereço de IP: 192.168.254.10 

 Realizar o login como Administrador e aguardar o servidor inicializar. 

 Após a inicialização completa executar o aplicativo LinuxVMWare para que 

assim seja inicializado o servidor Linux, para habilitá-lo será necessário digitar 

o login e senha do Administrador novamente. 

 Após estes passos podem ser religadas as estações e caso alguma esteja fora da 

rede, basta reiniciá-la.  

8.3.3 Atribuições da Coordenação de Tecnologia da Informação 

 Testar a eficácia dos controles utilizados e informar aos gestores os riscos residuais; 

 Acordar com os gestores o nível de serviço que será prestado e os procedimentos de 

resposta aos incidentes; 

 Configurar os equipamentos, ferramentas e sistemas concedidos aos funcionários com 

todos os controles necessários para cumprir os requerimentos de segurança 

estabelecidos por esta PTI, e em sua versão educacional; 

 Segregar as funções administrativas, operacionais a fim de restringir ao mínimo 

necessário os poderes de cada indivíduo e eliminar, ou ao menos reduzir, a existência 

de pessoas que possam excluir os logs e trilhas de auditoria das suas próprias ações; 

 Garantir segurança especial para sistemas com acesso de visitante, incluindo o ambiente 

corporativo; 

 Gerar e manter as trilhas para auditoria com nível de detalhe suficiente para rastrear 

possíveis falhas e fraudes. Para as trilhas geradas e/ou mantidas em meio eletrônico, 

implantar controles de integridade para torná-las juridicamente válidas como 

evidências; 
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 Administrar, proteger e testar as cópias de segurança dos programas e dados 

relacionados aos processos críticos e relevantes para o CAU/SC; 

 Planejar, implantar, fornecer e monitorar a capacidade de armazenagem, processamento 

e transmissão necessários para garantir a segurança requerida e velocidade de 

comunicação; 

 Atribuir cada conta ou dispositivo de acesso a computadores, sistemas, bases de dados 

e qualquer outro ativo de informação a um responsável identificável como pessoa física, 

sendo que: os logins individuais de funcionários serão de responsabilidade do 

próprio funcionário e os logins de terceiros serão de responsabilidade do gestor da 

área contratante; 

 Proteger continuamente todos os ativos de informação da empresa contra códigos 

maliciosos, e garantir que todos os novos ativos só entrem para o ambiente corporativo 

após estarem livres de códigos maliciosos e/ou indesejados; 

 Garantir que não sejam introduzidas vulnerabilidades ou fragilidades no ambiente 

corporativo, sendo ideal a auditoria de código e a proteção contratual para controle e 

responsabilização no caso de uso de terceiros; 

 Definir as regras formais para instalação de software e hardware em ambiente 

corporativo, exigindo o seu cumprimento dentro do CAU/SC; 

 Responsabilizar-se pelo uso, manuseio, guarda de assinatura e certificados digitais; 

 Garantir, da forma mais rápida possível, com solicitação formal, o bloqueio de acesso 

de usuários por motivo de desligamento, incidente, investigação ou outra situação que 

exija medida restritiva para fins de salvaguardar os ativos do CAU/SC; 

 Garantir que todos os servidores, estações e demais dispositivos com acesso à rede 

corporativa operem com o relógio sincronizado com os servidores de tempo oficiais do 

governo brasileiro; 

 Quando ocorrer movimentação interna dos ativos de TI, garantir que as informações de 

um usuário não serão removidas de forma irrecuperável, antes de disponibilizar o ativo 

para outro usuário; 

 Monitorar o ambiente de TI, gerando indicadores e históricos de uso. 

A Coordenação de Tecnologia da Informação e a Gerência Geral, pela característica de 

seus privilégios como usuários podem acessar os arquivos e dados de outros usuários. No 

entanto, isso só será permitido quando for necessário para a execução de atividades operacionais 
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sob sua responsabilidade como, por exemplo, a manutenção de computadores, a realização de 

cópias de segurança, auditorias ou testes no ambiente. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os anexos 01 e 02 poderão/deverão sofrer atualizações a qualquer tempo, por se tratar 

de infraestrutura do CAU/SC, devendo somente as atualizações serem formalmente 

identificadas e atualizadas nos locais de divulgação/publicação.  

10 ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO 

O presente Guia de Segurança da Informação foi concebido pela Coordenação de 

Tecnologia da Informação, Gerência Administrativa e Gerência Geral do CAU/SC, tendo sido 

aprovado pela Deliberação nº 02 do Conselheiro Diretor, em 02 de fevereiro de 2017 e pela 

Deliberação nº 02 da Comissão de Contas e Atos Administrativos, em 09 de fevereiro de 2017. 

 

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Lucas Rocha  Alexandre Junckes Jacques   

Coordenador de TI Gerente Administrativo 

 

 

 

 

 

 Jaime Teixeira Chaves 

 Gerente  Geral 
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ANEXO 01 – INFRAESTRUTURA DE TI 

EQUIPAMENTOS 
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1. SERVIDOR                       

Servidor HP DL380 (INTEL XEON MULTI 

CORE) com Windows Server 2k12. 
1   

                1 

TOTAL  1 

2. REDE SEM FIO                       

Roteadores Sem Fio (Apple - Airport 

Express Base StationApple) 4                   4 

Balanceador de carga de rede (TP-Link TL-

ER5120) 1                   1 

Switch panels para distribuição do sinal da 

rede  3                   3 

TOTAL  8 

3. DESKTOPS                        

OEM (máquina montada)           12 7     7 26 

Lenovo ThinkCentre 1     2 1 2 2 1 1   10 

HP Elite One 800 (all in one)     1   4           5 

TOTAL  41 

4. NOTEBOOKS                       

HP (Pavillion ProjectSmart)     1 1             2 

ITAUTEC (InfoWay W7535)                   1 1 

HP (Pavillion 14)           1   1 1 1 4 

HP (ProBook 440G)   1               2 3 

TOTAL  10 

5. TABLETS                       

Apple iPad IV           1       3 4 

Apple Ipad Air   1           1   2 4 

TOTAL  8 

6. IMPRESSORAS                       

CAU/SC: 1 HP LaserColor (Multi 

Funcional) (Pro 400 color MFP) 
    

      1         1 

CAU/SC: 1 XEROX Monocromática 

(Simple Print) (PHASER 3600) 
    

  1             1 

Locada: 2 Samsung Monocromática (Multi 

Funcional) (ProXpress M4070FR) 
    

      1 1       2 

Locada: 1 HP ColorJet (Multi Funcional) 

(Pro X476dw MFP) 
    

    1           1 

TOTAL  5 
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7.LICENÇAS DE SOFTWARES 

·         Sistema Operacional: 48 Licenças Windows 10 VLSC instaladas (em uso). 

 

MAK: MVW8C-JNBK3-3W3DH-8CYKR-W8F9M (NÃO EXPIRA) 

Contrato com CSC CAU/BR 

·         Sistema Operacional: 24 Licenças Windows 7 (não utilizadas). 

MAK: Diversos (NÃO EXPIRA) 

Propriedade do CAU/SC, adquiridas em 2014 

·         Sistema Operacional: Windows OEM: 4 Licenças Ativas nos AIOs 

MAK: ALL-IN-ONE HP OEM-Microsoft Licenses (NÃO EXPIRA) 

·         Sistema Operacional: Windows 10: 10 Licenças Ativas nos Lenovo ThinkCentre 

MAK: Lenovo OEM-Microsoft Licenses (NÃO EXPIRA) 

·         Suíte de Aplicativos para Escritório: 38 Licenças Microsoft Office VLSC instaladas. 

MAK: 4QTBB-4NY4C-RDGT8-3KYCY-QJ3MB (NÃO EXPIRA) 

Contrato com CSC CAU/BR 

·         Servidor: 1 Licença Windows Server 2k12 instalada. 

MAK: GN848-GDDG6-H74XF-Q49J6-236PJ (NÃO EXPIRA) 

·         Aplicativo para criação e edição de imagens: 1 Licença CorelDraw X7 

SERIAL: DR17R22-UHMUMTA-RM66K6X-38SJSEY (NÃO EXPIRA) 

Mídia física disponível 

·         Aplicativo para criação/edição de imagens: 1 Licença Adobe Creative Cloud 

IDVIP: 39DDE6366363975751AA (VALIDADE DE 1 ANO) 

Validade: até 20 de dezembro de 2017 

 

Atualizado em 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

Wilson Molin Junior 

Coordenador de TI 
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ANEXO 02 – INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA  

1. TELEFONIA 

·         1 Central Telefônica KHOMP 

·         1 Switch panel com 17 portas em uso (15 ramais e dois pontos de administração da 

central) 

·         1 aparelho de telefone digital VOIP KHOMP 

·         15 aparelhos de telefone analógico (11 com fio e 4 sem fio) 

A comunicação através de telefonia móvel se dá através de 12 linhas da operadora 

“Claro”, que fornece os aparelhos (smartphones) na forma de comodato. As linhas estão 

distribuídas da seguinte forma: 

  

SETOR 
Aparelho 

Celular 

Dados + 

Voz 

Somente 

Voz 

Somente 

Dados 

PRESIDÊNCIA 1 1   

VICE-PRESIDÊNCIA  1   

GERÊNCIA GERAL 1 1   

ASSESSORIA ESPECIAL 1 1   

GERTEC 2 1  1 

REGIONAL BLUMENAU 1 1   

REGIONAL CHAPECÓ 1 1   

CORTSI  1 2  

RESERVA/CORTSI 18 1   

      

Total Chips Dados+Voz 9    

Total Chips Somente Voz 2    

Total Chips Somente Dados 1    

Total dos Chips 12    

Total Aparelhos 25    

      

Aparelhos de Reserva 
Funcionan

do 
Defeito   

iPhone 5s 4 2   

Motorola Moto G1 1    

Samsung GT-S6810B 5    

Samsung SGH-i677 6    

Total Reserva Funcionando 16    

Total reserva Defeito 2    

 

Atualizado em 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

Wilson Molin Junior 

Coordenador de TI 
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ANEXO 03 – TERMO DE USO E RESPONSABILIDADE 

NORMAS PARA USO DA REDE CORPORATIVA, COMPUTADORES, INTERNET 

E UTILIZAÇÃO DE E-MAIL CORPORATIVO DO CAU/SC 

 

Nome do Funcionário/usuário: _________________________ 

Unidade: ___________________ Setor:_______________ Cargo: ____________________ 

 
As normas a seguir descritas integram o Plano de Segurança da Informação – PSI do CAU/SC e constitui as seguintes 

obrigações para os funcionários/usuários: 

a) Acessar a rede corporativa, computadores, Internet e/ou utilização de e-mail coorporativo, somente com autorização 

(usuário/senha), para desempenho das atividades profissionais, realizando as tarefas e operações em estrita 

observância aos procedimentos, normas e orientações de uso de corporativa; 

b) Não revelar, fora do âmbito profissional pertinente, fato ou informação de qualquer natureza de que tenha 

conhecimento por força de atribuições profissionais e acessos; 

c)  Manter a necessária cautela quando da exibição de dados em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos 

quando se tratar de dados que dizem respeito a terceiros, principalmente dados sigilosos; 

d) Não se ausentar da estação de trabalho sem bloquear a estação de trabalho, garantindo assim a impossibilidade de 

acesso de terceiros; 

e) Não revelar a ninguém a senha de acesso à rede corporativa, computadores, Internet e/ou de minha caixa postal (e-

mail) coorporativo; 

f) Alterar a senha sempre que obrigatório ou requerer a alteração sempre que tenha suspeição de descoberta por 

terceiros; 

g) Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões que possam pôr em risco ou 

comprometer a exclusividade de conhecimento de minha senha ou das transações a que tenha acesso;  

h) Não é permitida a navegação aos sites pertencentes às categorias: 

 Pornográfico e de caráter sexual; 

 Compartilhamento de arquivos (ex.: P2P, Bit Torrent, emule, etc.); 

 Apologia ao terrorismo; 

 Apologia às drogas; 

 Crackers (Pirataria); 

 Relacionamento (Whatsapp, Gazzag, Facebook, etc.); 

 Violência e agressividade (racismo, preconceito, etc.); 

 Violação de direito autoral (pirataria, etc.); 

 Áudio e vídeo, salvo com conteúdo relacionado diretamente às atividades administrativas ou profissionais; 

 Conteúdo impróprio, ofensivo, ilegal, discriminatório e similares. 

i) A ferramenta de comunicação virtual disponibilizada (spark) é destinada exclusivamente para fins de envio de 

mensagens relacionadas a atividades profissionais e não substitui a observância de procedimentos formais definidos; 

j) Não é permitida a troca de arquivos de vídeo ou música, bem como de quaisquer informações que estejam incluídas 

nas categorias listadas na alínea “h”; 

k) É proibida a transferência de qualquer tipo de programa, jogo, e similares, para a rede interna do CAU/SC; 

l) É proibido downloads de arquivos de extensões EXE-BAT-DLL e de programas de entretenimento ou jogos; 

m) Não é permitido o acesso a programas de TV na internet ou qualquer conteúdo sob demanda streaming. (Youtube, 

etc.); 

n) É proibido o uso de jogos inclusive os da internet (online); 

o) O uso de e-mail corporativo ou qualquer outra ferramenta disponibilizada não garante direito sobre estes, nem confere 

autoridade para liberar acesso a terceiros, além de constituir de informações pertencentes ao CAU/SC; 

p) Qualquer problema referente ao uso dos computadores da Rede de Computadores do CAU/SC, assim como ao uso 

da sua conta de e-mail corporativo do CAU/SC, deverá imediatamente ser relatado à CORTI; 

q) O funcionário/usuário poderá ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes causados decorrentes da não 

observância das normas e orientações; 

r) Poderá haver exceções a uso de programas, redes sociais ou outras ferramentas vetadas, desde que o uso/permissão 

seja justificado pelo superior imediato e autorizado pela CORTI; 

r.1) O uso dessas exceções deverá ser destinado exclusivamente a execução de atividades profissionais. 

 

 

Ciente em: ______/______/_______  

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do funcionário/usuário 
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8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
8.0 - Introdução

8.1 - Declaração do contador / opinião dos auditores externos

8.2 - Demonstrações contábeis exigidas pela lei 4.320/64 e notas explicativas
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8.0 - INTRODUÇÃO
 

Na seção nº 08 são apresentadas as informações financeiras e contábeis do exercício de 2018, incluindo as notas explicativas para os fatos
relevantes,e ainda o Relatório da Auditoria Independente.
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8.1 - DECLARAÇÃO DO CONTADOR / OPINIÃO DOS AUDITORES EXTERNOS
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ANEXO - SC Relatório Minuta.pdf - Vide anexo do tópico 8.1 no final da seção
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Anexo do tópico 8.1
SC RELATÓRIO MINUTA.PDF
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Ao Conselho Federal e ao Conselho Diretor 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC 
Florianópolis - SC 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
– CAU/SC (“Entidade” ou “Conselho”), que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e 
orçamentário em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações das variações 
patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, 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 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis descritas na nota explicativa n° 2. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Ênfase 
 
Base de elaboração e limitação de circulação 
 
Chamamos a atenção para as notas explicativas nº 2.1 e 3.2.1, que informa que o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à estrutura conceitual 
básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do 
Setor Público. Ademais, a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 539/2015, anexo único, 
determinou prazos de atendimento aos referidos normativos, traçando um cronograma para que, 
até 2021, todas as normas estejam convergidas. Atualmente o sistema CAU encontra-se em processo 
de implementação dos referidos normativos contábeis. Nesse sentido, o presente relatório pode não 
servir para outras finalidades e, portanto, sua distribuição deve ser limitada às partes familiarizadas 
com seus objetivos e sua base de elaboração. Nossa opinião não contém modificação relacionada a 
esse assunto. 
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis descritas na nota explicativa n° 2, 
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. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais; 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;  

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
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levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 

as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 
 

Brasília-DF, XX de março de 2019. 

 
 

 
 
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – DF 

 
 
 
Alfredo Ferreira Marques Filho      
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 - S 
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO FINANCEIRO.PDF - BALANÇO FINANCEIRO
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.895.272/0001-01

6.637.710,147.103.477,91Despesa Orçamentária7.065.691,417.403.840,06Receita Orçamentária

412.841,56431.152,76CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR7.065.691,417.403.840,06RECEITA REALIZADA

6.222,03277.473,57CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO7.065.691,417.403.840,06RECEITA CORRENTE

6.218.646,556.394.851,58CREDITO EMPENHADO – PAGO2.615.975,692.789.454,67RECEITAS DE CONTRIBUICOES

6.074.602,976.346.862,57DESPESA CORRENTE2.615.975,692.789.454,67RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

3.535.075,283.779.002,98PESSOAL2.615.975,692.789.454,67ANUIDADES

53.221,7747.388,06MATERIAL DE CONSUMO3.637.478,943.985.306,82RECEITA DE SERVIÇOS

416.949,13441.825,00SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA14.211,4715.076,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

992.495,931.043.701,77SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA3.622.693,073.969.532,47
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

172.109,97192.025,13ENCARGOS DIVERSOS574,40697,95RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

931,19889,18DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES799.597,04595.224,73FINANCEIRAS

903.819,70842.030,45TRANSFERÊNCIAS CORRENTES799.597,04595.224,73ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

144.043,5847.989,01DESPESA DE CAPITAL67.973,7450.003,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

144.043,5847.989,01INVESTIMENTOS78.720,3091.740,89MULTAS SOBRE ANUIDADES

652.903,00453.480,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

583,37409,89REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO

10,02TRANSFERENCIAS CORRENTES

12.629,7233.853,84OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Página:1/2
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CAU - SC

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

6.366,401.281,07MULTAS DE INFRAÇÕES

4.831,9529.778,04INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

141,1940,77RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.290,182.753,96ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.261.099,003.336.645,09Pagamentos Extraorçamentários2.057.041,323.590.660,20Recebimentos Extraorçamentários

254.097,02301.829,12Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados412.841,56431.152,76Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

298.530,115.776,08Pagamentos de Restos a Pagar Processados6.222,03277.473,57Inscrição de Restos a Pagar Processados

662.270,86549.529,01Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados618.026,02610.279,93Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.046.201,012.479.510,88Outros Pagamentos Extraorçamentários1.019.951,712.271.753,94Outros Recebimentos Extraorçamentários

6.773.128,567.327.505,82Saldo em espécie para o Exercício Seguinte6.549.204,976.773.128,56Saldo em espécie do Exercício Anterior

6.773.128,567.327.505,82Caixa e Equivalente de Caixa6.549.204,976.773.128,56Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

15.671.937,7017.767.628,8215.671.937,7017.767.628,82Total:

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Administrativo e Financeiro

008.832.179-70

Fillipe Douglas Maia

Analista Adminstrativo e Financeiro

076.733.429-95

Daniela Pareja Garcia Sarmento

Presidente

017.289.649-54

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

Página:2/2
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.PDF - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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Balanço Orçamentário

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.895.272/0001-01

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-662.898,657.403.840,068.066.738,717.649.053,00    RECEITA CORRENTE

-411.807,332.789.454,673.201.262,002.965.498,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-411.807,332.789.454,673.201.262,002.965.498,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-411.807,332.789.454,673.201.262,002.965.498,00          ANUIDADES

-208.747,183.985.306,824.194.054,003.989.784,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-3.923,6015.076,4019.000,0019.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-204.021,533.969.532,474.173.554,003.969.284,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

-802,05697,951.500,001.500,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-40.185,91596.505,80636.691,71690.771,00      FINANCEIRAS

-40.185,91596.505,80636.691,71690.771,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-29.087,4650.003,5479.091,0079.091,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-3.718,931.281,075.000,005.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-13.259,1191.740,89105.000,00105.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

5.879,59453.480,30447.600,71501.680,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-2.158,2332.572,7734.731,003.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-4.952,9629.778,0434.731,003.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

40,7740,770,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

2.753,962.753,960,000,00        ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

-5.959.935,000,005.959.935,005.530.122,00    RECEITA DE CAPITAL

Página:1/5
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CAU - SC Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-5.959.935,000,005.959.935,005.530.122,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-5.959.935,000,005.959.935,005.530.122,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

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

-6.622.833,657.403.840,0614.026.673,7113.179.175,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-6.622.833,657.403.840,0614.026.673,7113.179.175,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.016.431,816.346.862,576.612.354,147.043.506,908.059.938,717.609.053,24      DESPESA CORRENTE

294.158,963.779.002,984.011.277,224.015.453,984.309.612,944.272.723,26        PESSOAL

272.538,803.706.304,083.938.578,323.942.755,084.215.293,884.243.723,26          PESSOAL E ENCARGOS

21.620,1672.698,9072.698,9072.698,9094.319,0629.000,00          DIÁRIAS

13.001,2247.388,0648.715,4449.162,4462.163,6614.476,92        MATERIAL DE CONSUMO

13.001,2247.388,0648.715,4449.162,4462.163,6614.476,92          MATERIAL DE CONSUMO

107.936,78441.825,00447.920,87447.920,87555.857,65518.694,65        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.790,8074.729,0680.824,9380.824,9390.615,7390.521,05          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

98.145,98367.095,94367.095,94367.095,94465.241,92428.173,60          DIÁRIAS

531.641,071.043.701,771.069.495,851.214.568,821.746.209,891.507.598,47        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

347.365,26224.824,07231.590,44348.257,10695.622,36555.256,26          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

4.631,837.300,967.300,967.300,9611.932,797.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

1.348,621.170,001.170,001.170,002.518,625.000,00          MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

151.150,81641.769,24660.796,95689.203,26840.354,07839.822,14          SERVIÇOS PRESTADOS

27.144,55168.637,50168.637,50168.637,50195.782,05100.520,07          PASSAGENS

47.174,42192.025,13192.025,13460.981,16508.155,58200.484,00        ENCARGOS DIVERSOS

47.174,42192.025,13192.025,13460.981,16508.155,58200.484,00          ENCARGOS DIVERSOS

0,00889,18889,18889,18889,180,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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CAU - SC Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

22.519,36842.030,45842.030,45854.530,45877.049,811.095.075,94        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00232.226,00232.226,00232.226,00232.226,00838.933,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

22.519,3649.060,0049.060,0061.560,0084.079,36256.142,94          CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

0,00560.744,45560.744,45560.744,45560.744,450,00          CSC - Centro de Serviço Compartilhado

5.906.763,9947.989,0159.971,0159.971,015.966.735,005.530.121,76      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

5.906.763,9947.989,0147.989,0147.989,015.954.753,005.530.121,76        INVESTIMENTOS

70.028,9944.789,0144.789,0144.789,01114.818,00160.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

5.836.735,000,000,000,005.836.735,005.370.121,76          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

0,003.200,003.200,003.200,003.200,000,00          INTANGÍVEL

0,000,0011.982,0011.982,0011.982,000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

0,000,0011.982,0011.982,0011.982,000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,000,000,000,000,0040.000,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

6.923.195,806.394.851,586.672.325,157.103.477,9114.026.673,7113.179.175,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-300.362,150,000,00300.362,150,000,00       SUPERÁVIT

6.622.833,656.394.851,586.672.325,157.403.840,0614.026.673,7113.179.175,00       TOTAL

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Administrativo e Financeiro

008.832.179-70

Fillipe Douglas Maia

Analista Adminstrativo e Financeiro

076.733.429-95

Daniela Pareja Garcia Sarmento

Presidente

017.289.649-54

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018
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CAU - SC Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

7.119,00138.014,62286.872,87286.872,87397.885,3134.121,18DESPESA CORRENTE

0,000,0014.664,6214.664,6214.664,620,00  PESSOAL

7.119,00128.596,87226.886,51226.886,51333.481,2029.121,18  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,009.417,7545.321,7445.321,7449.739,495.000,00  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,0014.956,2514.956,2514.956,250,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,0014.956,2514.956,2514.956,250,00  INVESTIMENTOS

7.119,00138.014,62301.829,12301.829,12412.841,5634.121,18TOTAL:
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CAU - SC Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

0,00445,955.776,086.222,030,00DESPESA CORRENTE

0,000,001.718,701.718,700,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00445,954.057,384.503,330,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00445,955.776,086.222,030,00TOTAL:
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Anexo do tópico 8.2
BALANÇO PATRIMONIAL.PDF - BALANÇO PATRIMONIAL
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Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 14.895.272/0001-01

769.868,47PASSIVO CIRCULANTE9.041.434,24ATIVO CIRCULANTE

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

7.327.505,82CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO1.419.109,74CRÉDITOS A CURTO PRAZO

278.700,45FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO1.185.175,72CLIENTES

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO233.934,02CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES294.818,68DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

394.264,50PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

96.903,52DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO0,00ESTOQUES

0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

276.022,63PASSIVO NÃO-CIRCULANTE490.443,31ATIVO NÃO-CIRCULANTE

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

147,90ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO147,90DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO472.864,22IMOBILIZADO

276.022,63PROVISÕES A LONGO PRAZO775.198,55BENS MÓVEIS

0,00RESULTADO DIFERIDO302.334,33C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,0017.431,19INTANGÍVEL

0,0026.773,87SOFTWARES

0,009.342,68C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

1.045.891,10  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - SC

Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Compensações

698.785,64  TOTAL0,00  TOTAL

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

698.785,64  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

9.531.877,55  TOTAL9.531.877,55  TOTAL

8.485.986,45  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.485.986,45  Resultados Acumulados

0,00Demais Reservas

0,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.047.714,69  SALDO PATRIMONIAL

276.022,63  PASSIVO PERMANENTE2.204.371,73  ATIVO PERMANENTE

1.208.140,23  PASSIVO FINANCEIRO7.327.505,82  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

5.959.935,196.119.365,59  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Administrativo e Financeiro

008.832.179-70

Fillipe Douglas Maia

Analista Adminstrativo e Financeiro

076.733.429-95

Daniela Pareja Garcia Sarmento

Presidente

017.289.649-54

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018
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Anexo do tópico 8.2
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.PDF -
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
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CAU - SC
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CNPJ: 14.895.272/0001-01

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

7.215.197,007.335.884,82VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA7.778.918,718.404.868,55VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

3.502.543,614.023.651,44PESSOAL E ENCARGOS3.326.185,033.700.174,43CONTRIBUIÇÕES

3.190.459,033.695.391,28REMUNERAÇÃO DE PESSOAL3.326.185,033.700.174,43CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

3.190.459,033.695.391,28REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS3.326.185,033.700.174,43CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

312.084,58328.260,16BENEFÍCIOS A PESSOAL3.637.916,643.985.306,82EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

312.084,58328.260,16BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS3.637.916,643.985.306,82EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.001.273,922.134.768,49USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO3.637.916,643.985.306,82
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

53.701,7748.715,44USO DE MATERIAL DE CONSUMO805.963,44596.505,80VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

53.701,7748.715,44CONSUMO DE MATERIAL6.366,401.281,07JUROS E ENCARGOS DE MORA

1.869.837,762.009.916,44SERVIÇOS6.366,401.281,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

404.776,17439.794,84DIARIAS67.973,7450.003,54VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

149.393,17249.462,43SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS67.973,7450.003,54OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

1.315.668,421.320.659,17SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS731.623,30545.221,19OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

77.734,3976.136,61DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO731.623,30545.221,19MULTAS SOBRE ANUIDADES

77.734,3976.136,61DEPRECIACAO10,020,00TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

908.819,70887.352,19TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS10,000,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

908.819,70887.352,19TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS10,000,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

908.819,70887.352,19TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,020,00TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS

802.559,7714.090,07DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS0,020,00TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS

802.559,7714.090,07REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS8.843,58122.881,50OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

802.559,7714.090,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

141,1940,41VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

0,00276.022,63OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS141,1940,41RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,00276.022,63DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS8.702,39122.841,09DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,00276.022,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

4.831,8529.778,04INDENIZAÇÕES

3.870,54173,60ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

Página:1/2

164



CAU - SC

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

0,0092.443,50REVERSÃO DE PROVISÕES

0,00445,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

7.215.197,007.335.884,82Total das Variações Passivas :7.778.918,718.404.868,55Total das Variações Ativas :

563.721,711.068.983,73Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

7.778.918,718.404.868,55Total7.778.918,718.404.868,55Total

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Administrativo e Financeiro

008.832.179-70

Fillipe Douglas Maia

Analista Adminstrativo e Financeiro

076.733.429-95

Daniela Pareja Garcia Sarmento

Presidente

017.289.649-54

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018

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 PASSIVO13.000,0062.945,26INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Anexo do tópico 8.2
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA.PDF - DEMONSTRATIVO DO
FLUXO DE CAIXA
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

CAU - SC

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.895.272/0001-01

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

7.065.691,417.403.840,06        RECEITA CORRENTE

2.615.975,692.789.454,67          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

2.615.975,692.789.454,67            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

2.615.975,692.789.454,67              ANUIDADES

3.637.478,943.985.306,82          RECEITA DE SERVIÇOS

14.211,4715.076,40            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

3.622.693,073.969.532,47            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

574,40697,95            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

799.597,04595.224,73          FINANCEIRAS

799.597,04595.224,73            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

67.973,7450.003,54              ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

78.720,3091.740,89              MULTAS SOBRE ANUIDADES

652.903,00453.480,30              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

583,37409,89                REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO

10,020,00          TRANSFERENCIAS CORRENTES

12.629,7233.853,84          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

6.366,401.281,07            MULTAS DE INFRAÇÕES

4.831,9529.778,04            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

141,1940,77            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.290,182.753,96            ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS

1.637.977,732.882.033,87        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

6.074.602,976.346.862,57            DESPESA CORRENTE

3.535.075,283.779.002,98              PESSOAL

53.221,7747.388,06              MATERIAL DE CONSUMO

416.949,13441.825,00              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

992.495,931.043.701,77              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

172.109,97192.025,13              ENCARGOS DIVERSOS

931,19889,18              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

903.819,70842.030,45              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2.261.099,003.336.645,09        OUTROS DESEMBOLSOS

367.967,17602.366,27FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

144.043,5847.989,01              INVESTIMENTOS

-144.043,58-47.989,01FLUXO 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

223.923,59554.377,26GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.549.204,976.773.128,56CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

6.773.128,567.327.505,82CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Fillipe Douglas Maia

Analista Adminstrativo e Financeiro

076.733.429-95

Filipe Lima Rockenbach

Gerente Administrativo e Financeiro

008.832.179-70

Daniela Pareja Garcia Sarmento

Presidente

017.289.649-54

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2018
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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9.1 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
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ANEXO - Declaração da unidade de pessoal - Declaração da área responsável pela guarda e controle das declarações de bens e rendas (Lei nº 8.730/93) -
Vide anexo do tópico 9.1 no final da seção
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Anexo do tópico 9.1
DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL - DECLARAÇÃO DA ÁREA
RESPONSÁVEL PELA GUARDA E CONTROLE DAS DECLARAÇÕES DE
BENS E RENDAS (LEI Nº 8.730/93)
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DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL 

 

 Com a finalidade de atender à exigência da Resolução do CAU/BR nº 174, de 13 de 

dezembro de 2018, declaramos que os responsáveis do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de SC estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e 

rendimentos, conforme estabelece a lei 8.730/63. Os mesmos assinaram o formulário de 

Autorização de Acesso aos dados das declarações de ajuste anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física. 

 

 

 

Florianópolis – SC 24 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Filipe Lima Rockenbach 

Gerente Administrativo e Financeiro 

CAU/SC 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Alcenira Vanderlinde 

Gerente Geral 

CAU/SC 
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10. ANEXOS E APÊNDICES
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10.0 - INTRODUÇÃO
 

Nesta seção são apresentadas as Deliberações que aprovam as informações contábeis e financeiras do exercício de 2018, pelas instâncias
competentes.
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10.1 - ANEXOS E APÊNDICES
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ANEXO - Deliberação COAF - Deliberação da Comissão de Organização, Administração e Finanças aprovando o exercício de 2018 - Vide anexo do tópico
10.1 no final da seção
ANEXO - Deliberação do Plenário - Deliberação do Plenário aprovando o exercício de 2018 - Vide anexo do tópico 10.1 no final da seção
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Anexo do tópico 10.1
DELIBERAÇÃO COAF - DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE
ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS APROVANDO O
EXERCÍCIO DE 2018
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PROCESSO - 

INTERESSADO Gerência Administrativa e Financeira do CAU/SC 

ASSUNTO 
Informações Contábeis do 4º trimestre de 2018 para encaminhamento 
à aprovação do Plenário. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 04/2019 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF-CAU/SC, 
reunida ordinariamente na Sede do CAU/SC, situada na Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 
6º andar, Centro, Florianópolis/SC, no dia vinte do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, 
no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 96 do Regimento Interno do 
CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a análise dos documentos encaminhados anteriormente pela Gerência 
Administrativa e Financeira – GERAF; 
 
Considerando o parecer contábil emitido pela assessoria contábil do CAU/SC - SEECON 
contadores associados, que afirma que as Demonstrações Contábeis e Financeiras do 4º 
trimestre de 2018 do CAU/SC estão em consonância com as Normas de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público - NBCASP; e,  
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC.  
 
DELIBERA:  
 
1 - Aprovar as Informações Contábeis do 4º trimestre de 2018. 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC, para verificação e tomada das 
seguintes providências:  
a) Apreciação e aprovação do Plenário do CAU/SC;  
 
Com 02 votos favoráveis dos conselheiros Rodrigo Kirck Rebêlo e Silvya Helena Caprario.  
 
 

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 
RODRIGO KIRCK REBÊLO    ___________________________ 
Coordenador 
 
SILVYA HELENA CAPRARIO                         ___________________________ 
Coordenadora Adjunta  
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Anexo do tópico 10.1
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO - DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
APROVANDO O EXERCÍCIO DE 2018
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PROCESSO  

INTERESSADO  CAU/SC 

ASSUNTO Informações Contábeis do 4º trimestre de 2018 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 320, DE 15 DE MARÇO DE 2019 

 
 
 

Aprova as Informações Contábeis do 4º 
trimestre de 2018 
 
 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que trata o 
artigo 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido ordinariamente em Florianópolis-SC, 
na sede do CAU/SC, no dia 15 de março de 2019, após análise do assunto em epígrafe, 
e 
 
Considerando a análise dos documentos encaminhados anteriormente pela Gerência 

Administrativa e Financeira – GERAF; 

Considerando o Artigo 96, incisos XXII, XXIII, XXIV e XXV do Regimento Interno do 
CAU/SC; 
 
Considerando o parecer contábil emitido pela assessoria contábil do CAU/SC - SEECON 
contadores associados, que afirma que as Demonstrações Contábeis e Financeiras do 4º 
trimestre de 2018 do CAU/SC estão em consonância com as Normas de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; 
 
Considerando a Deliberação nº 04/2019 – COAF-CAU/SC 
 
 
 
DELIBEROU POR:  
 

1 - Aprovar as Informações Contábeis do 4º trimestre de 2018. 

2 - Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC; 

3 - Revogar as disposições em contrário, sendo que esta Deliberação Plenária entra em 
vigor na data da sua publicação. 
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Com 10 (dez) votos favoráveis dos conselheiros Claudia Elisa Poletto, Everson Martins, 
Fabio Vieira da Silva, Gabriela Morais Pereira, Jaqueline Andrade, Leonardo Porto 
Bragaglia, Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, Rodrigo Althoff Medeiros, Rosana Silveira 
e Silvya Helena Caprario 0 (zero) votos contrários, 0 (zero) abstenções e 0 (zero) 
ausências.  

 

Florianópolis, 15 de março de 2019. 

 

    

___________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 

Publicada em: 21/03/2019 
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89ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

Claudia Elisa Poletto x    

Everson Martins x    

Fabio Vieira da Silva x    

Gabriela Morais Pereira x    

Jaqueline Andrade x    

Leonardo Porto Bragaglia x    

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden x    

Rodrigo Althoff Medeiros x    

Rosana Silveira   x    

Silvya Helena Caprario x    

 

Histórico da votação 

Reunião Plenária: 89ª Sessão Plenária Ordinária 

Data: 15/03/2019 

Matéria em votação: Informações Contábeis do 4º trimestre de 2018 
Resultado da votação: Sim (10) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (10) 

Ocorrências: não houve    

Secretário da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 
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Assinatura(s)
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