
RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 

- 2019 -

PONTE HERCÍLIO LUZ – FLORIANÓPOLIS/SC

Fonte: www.sc.gov.br

http://www.sc.gov.br/


SUMÁRIO
Mensagem da Presidente

1. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

1.1. Visão Geral

1.2. Visão Geral Organizacional

1.3. Estrutura Organizacional e Gestores do CAU/SC

1.4. Cenário  Externo

2. Governança, Estratégia e Alocação de Recursos

2.1. Estrutura de Governança

2.2. Organização do CAU/SC

2.3. Planejamento Estratégico 

3. Riscos, Oportunidades e Perspectivas

3.1. Gestão de Riscos e Controles Internos

4. Resultados e Desempenho da Gestão

4.1. Fiscalização

4.2. Atendimento

4.3. Ética Profissional

4.4. Formação Profissional

4.5. Patrocínio

4.6. Acordos e Parcerias

4.7. Comunicação

4.8. Assistência Técnica



SUMÁRIO
4.9. Política Urbana e Ambiental

5. Alocação de Recursos e Áreas Especiais da Gestão

5.1. Gestão de Pessoas

5.2. Gestão Orçamentária e Financeira

5.3. Gestão de Licitações e Contratos

5.4. Gestão de Tecnologia da Informação

5.5. Gestão Patrimonial e Infraestrutura

5.6. Gestão de Custos

5.7. Sustentabilidade Ambiental

6. Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis

6.1. Gestão Contábil

6.2. Balanço Patrimonial

6.3. Demonstração das Variações Patrimoniais

6.4. Balanço Orçamentário

6.5. Balanço Financeiro

6.6. Demonstração dos Fluxos de Caixa

6.7. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

7. Anexos e Apêndices

7.1. Posicionamentos de Área, Assessoria, Instâncias e Auditoria Externa

7.2. Anexos



MENSAGEM DA PRESIDENTE

A presente Prestação de Contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa
Catarina – CAU/SC, através do Relatório de Gestão Integrado relativo ao exercício de 2019,
oportuniza demonstrar nosso compromisso com a eficácia, a eficiência e a efetividade na gestão
desta Autarquia Federal. Todo o conteúdo desenvolvido é fruto da construção e participação
coletiva de conselheiros, de empregados, de gestores e de arquitetos e urbanistas colaboradores
nos projetos do Conselho.

Para desenvolver sua missão institucional e atingir suas metas, em 2019, 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 garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana. Além disso, o CAU/SC elegeu os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS/ONU) como guia do Plano
Estratégico do CAU/SC, projetando a ação do Conselho para um novo e potente patamar de
atuação. Essa ação permitiu desdobramentos importantes e projeção do nosso alcance social.

Santa Catarina, até o final do exercício de 2019, possuía 9.572 arquitetos e urbanistas com
registro ativo e 1.972 empresas de arquitetura e urbanismo habilitadas, sendo que os profissionais
emitiram 79.856 registros de responsabilidade técnica (RRT) durante o ano. O CAU/SC realizou 15.049
atendimentos técnicos através de seus canais (telefone, whatsapp, e-mail e presencialmente), com
índice de satisfação relativo à solução das demandas de 94%.

Todos os 295 municípios catarinenses sofreram ações de fiscalização em 2019, sejam de
natureza educativa, preventiva, corretiva ou punitiva. O desenvolvimento da Plataforma de
Georreferenciamento Integrado (PGI), trouxe uma mudança para um modelo de fiscalização
inteligente, potencializando a sua ação e o fortalecimento da cooperação entre órgãos para
simplificação do serviço público. O desenvolvimento e a implantação de sotfware gerenciador de
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demandas para auxiliar o monitoramento de prazos processuais, aprimorar a comunicação, fluxos
e elevar indicadores da equipe, trouxe maior agilidade, otimização e assertividade da fiscalização.

Na promoção do exercício ético e qualificado da profissão, o CAU/SC investiu em ações
educativas e orientativas. A divulgação do código de ética e disciplina e o desenvolvimento do
projeto Mudança de Paradigma na Atuação do Arquiteto e Urbanista nas diferentes regiões do
Estado (Litoral, Norte, Oeste, Serrana, Sul e Vale), permitiu uma maior aproximação dos profissionais.
O aprimoramento dos instrumentos, como a criação do banco de decisões e a implantação de
superávit na análise de processos éticos disciplinares.

A valorização dos profissionais e a garantiria da participação dos arquitetos e urbanistas
no planejamento territorial, na gestão urbana das cidades e na coordenação dos planos diretores,
é outra prioridade da Autarquia. Em 2019, lançamos mais um importante projeto, Fundamentos
para as Cidades 2030, que consiste no desenvolvimento de manual orientativo para elaboração de
Planos Diretores Participativos (PDPs). Como eixo central, propõe estratégias de solução aos
desafios encontrados para um planejamento urbano alinhado à Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU), dentro do recorte regional do estado de Santa Catarina. Resultado de
análises anteriores sobre a realidade da gestão urbana dos municípios catarinenses,
contemplando todas as Regiões Intermediárias definidas pelo critério mais recente do IBGE. O
destaque dado a essas estratégias, intenciona ampliar a eficiência na gestão dos PDPs, à
aplicação de legislações federais e estaduais, e apontar caminhos que contemplem os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no planejamento e desenvolvimento das cidades
catarinenses.

O CAU/SC tem se dedicado ao fomento de iniciativas e atividades desenvolvidas por
entidades ligadas ao setor para apoio a ações pertinentes às boas práticas profissionais,
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capacitação e promoção da Arquitetura e Urbanismo em âmbito geral. Ampliamos ainda o
fomento à projetos ligados a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social e à Formação
Continuada de Arquitetos de Urbanistas. Em 2019 foi ampliado o número de editais de chamada
pública, com um aumento de mais de 500% no valor dos recursos fomentados em relação ao
exercício de 2018.

O bom uso dos recursos confiados ao CAU/SC pelos profissionais será demonstrado neste
documento, a partir das melhores práticas no planejamento, execução e mensuração dos
resultados atingidos até o momento. E, acima de tudo, demonstraremos a coerência nos gastos,
embasados no Planejamento Estratégico, na busca fiel dos objetivos traçados e na missão
institucional, possibilitando o acompanhamento das diretrizes assumidas pelo Conselho e seguindo
nosso comprometimento com a inovação e a transparência, buscando sempre a referência
positivada de excelência na gestão pública.

Boa leitura!

Daniela Pareja Garcia Sarmento
Presidente do CAU/SC
Gestão 2018/2020



1. VISÃO GERAL, ORGANIZACIONAL

E AMBIENTE EXTERNO

MUSEU CRUZ E SOUZA – FLORIANÓPOLIS/SC
Fonte: www.cultura.sc.gov.br

http://www.cultura.sc.gov.br/


• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação 

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

1.1. Visão Geral:

Santa Catarina possui 295 municípios. Destes, cerca de dois terços dos não possuem
profissional arquiteto e urbanista em seus quadros técnicos e aproximadamente um terço não
possui Plano Diretor. Tais dados evidenciam o comprometimento de um processo de urbanização

e expansão saudável nas cidades, principalmente mediante a intensificação acelerada deste
cenário em uma escala mundial.

No que se refere a obras irregulares e ilegais os índices são elevados. Conforme aponta
a pesquisa realizada pelo CAU/BR - Data Folha em 2015, pode-se constatar que: “Dos
entrevistados, 54% já fizeram reformas ou construções. Destes, menos de 15% utilizaram os serviços
de um arquiteto ou engenheiro na obra”, cenário que afeta diariamente o exercício profissional
sobre o qual este Conselho se propõe a orientar, disciplinar e fiscalizar, bem como afeta a
segurança de toda a sociedade e o cumprimento institucional das fiscalizações municipais e de
outros órgãos fiscalizatórios.

Até o final do exercício, são 9.572 profissionais ativos com registro no Conselho, com
1.008 novos profissionais somente em 2019. Atualmente, são 45 escolas de arquitetura e urbanismo
em Santa Catarina. E, com o surgimento de novas tecnologias e demandas da sociedade, a
formação continuada tem papel fundamental na atualização e aprendizagem do profissional
para o desempenho de suas competências.

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
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moradia é um direito humano e ainda, com a Lei nº 11.888/2008, que assegura às famílias de
baixa renda assistência técnica e gratuita para o projeto e a construção de habitação de
interesse social.

Nesse contexto, desde 2016 o CAU/BR deliberou a destinação de 2% do orçamento
anual do CAU/BR e dos CAU/UF para o apoio de ações, com participação dos profissionais da
área, voltadas para a promoção da assistência técnica pública e gratuita para famílias de baixa
renda. Em 2018, 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 como 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 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.



1.2. Visão Geral Organizacional



O QUE É:

O CAU/SC, autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público,
criada pela Lei Federal Nº 12.378, têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina
da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da
arquitetura e urbanismo.

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.



1.2. Estrutura organizacional e principais gestores:

A estrutura organizacional atual do CAU/SC foi aprovada pela Deliberação Plenária nº
228, de 09 de março de 2018, cujo organograma consta como Anexo I do Regimento Interno da
Autarquia, os quais podem ser acessados no Portal Transparência nos links:

http://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/deliberacoes/plenarias/2018/03/Delibera%C3%A7%C3%A3o-Plen%C3%A1ria-
n%C2%BA-228-09-03-2018-Delibera%C3%A7%C3%A3o-da-77%C2%AA-Plen%C3%A1ria-
Ordin%C3%A1ria-Proposta-de-Regimento-Interno-do-CAUSC.pdfa e http://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/2018/07/RI_Organograma.pdf)

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/deliberacoes/plenarias/2018/03/Delibera%C3%A7%C3%A3o-Plen%C3%A1ria-n%C2%BA-228-09-03-2018-Delibera%C3%A7%C3%A3o-da-77%C2%AA-Plen%C3%A1ria-Ordin%C3%A1ria-Proposta-de-Regimento-Interno-do-CAUSC.pdfa
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/RI_Organograma.pdf




GESTORES:

CONSELHO DIRETOR:

Função: O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre a presidência e o
Plenário, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-o nos atos relativos ao
exercício da Presidência.

Everson Martins
Vice Presidente 
vicepresidente@causc.gov.br

Daniela Pareja Garcia Sarmento
Presidente
presidente@causc.gov.br

Gabriela Pereira Moraes 
Coordenadora da Comissão de Ensino e 
Formação – CEF
cef@causc.gov.br
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CONSELHO DIRETOR:

Função: O Conselho Diretor tem por finalidade fortalecer a relação entre a Presidente e o
Plenário, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-a nos atos relativos ao
exercício da Presidência.

Rosana Silveira
Coordenadora da Comissão 
de Ética e Disciplina – CED
ced@causc.gov.br

Fábio Vieira da Silva
Coordenador da Comissão de 
Exercício Profissional – CEP 
cep@causc.gov.br

Silvya Helena Caprário
Coordenadora da Comissão de Organização, 
Administração e Finanças – COAF
coaf@causc.gov.br
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GESTORES (Empregados):

• Alcenira Vanderlinde
Gerente Geral
gergeral@causc.gov.br
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.

• Antonio Couto Nunes
Assessor Especial da Presidência
assessor.especial@cau.sc.gov.br
Competência: Prestar assessoria nas atividades de comunicação e assessoria parlamentar,
planejando, organizando e supervisionando as atividades relativas a essas áreas.

• Filipe Lima Rockenbach
Gerente Administrativo e Financeiro
geraf@causc.gov.br

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.

• Franciani Rosália Rigoni
Gerente Técnica
gertec@causc.gov.br
Competências: 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.

mailto:gergeral@causc.gov.br
mailto:assessor.especial@cau.sc.gov.br
mailto:cep@causc.gov.br
mailto:gertec@causc.gov.br


GESTORES (Empregados):

• Isabel Leal Marcon Leonetti
Assessora Jurídica
juridico@causc.gov.br
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.

• Mayara Regina de Souza
Gerente de Fiscalização
gerfisc@causc.gov.br
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.

• Wilson Molin Júnior
Coordenador de Tecnologia e Sistemas da Informação – CORTI
corti@causc.gov.br
Competência: Planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com a política na área
de tecnologia da informação, incluindo a segurança das informações eletrônicas e telefônicas,
além de prestar assessoria técnica na área de sistemas e portais geridos do Conselho.

mailto:juridico@causc.gov.br
mailto:gerfisc@causc.gov.br
mailto:corti@causc.gov.br
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de governo.

• Conselhos profissionais.

• Instituições de ensino e pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.

• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do 
conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e processos -

GED

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento
• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros presenciais (palestras, 

feiras e mostras especializadas, seminários, 

oficinas, congressos, conferências, outros)
• Normatização da profissão E Consultoria/ 

orientações

• Treinamento/cursos de capacitação

• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)
• Plano de Comunicação

• Residência Técnica

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou 

compartilhados com os parceiros: 

instituições de ensino, prefeituras, 

Tecnologia

• SICCAU/Portal/ 

• CRM (Customer Relationship

Management)

• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da 

informação e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.
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• Redes Sociais  - Fóruns de debate
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eventos relacionados, publicações gerais do 
CAU) / Mídia subliminar

• Portal do CAU
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• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ 
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eventos da profissão, outros)

• Apps/IGEO para mostrar quem são os 
arquitetos das obras

Classificações:

• Relações de prestação de serviços.

• Relações politicas e institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação profissional e 
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• Relações de captação de recursos.

• Relações associativas.
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• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, 

sindicatos, etc.).

• Locação e serviço de TI.

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

• Sistemas de informação
• Sistemas de relacionamento com o arquiteto e urbanista (acervarão, registro e certificação);
• Data Center.
• Capital humano.
• Operação, ampliação e aprimoramento dos sistemas de fiscalização.
• Produção de encontros presenciais (palestras, feiras e mostras especializadas, seminários, oficinas, congressos, 

conferências, outros).
• Infraestrutura física (construção e manutenção das sedes).
• Aquisição de estudos com impacto na arquitetura e urbanismo.
• Parcerias nacionais e internacionais para inovação, projetos, integração de políticas públicas, produção de 

conhecimento, patrocínio e convênios;
• Desenvolvimento / precificação de produtos e serviços.
• Comunicação e marketing.
• Capacitação continuada – reciclagem profissional.
• Reuniões plenárias e de comissões para a normatização da atividade profissional.
• Premiações (valorização das boas práticas / concurso de TCC).

MODELO DE NEGÓCIO



1.4. CENÁRIO EXTERNO
Apresenta-se a seguir o cenário de profissionais e empresas que desenvolvem

a profissão de Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina.

São evidenciados as estimativas iniciais para 2019, as expectativas de novos

registros e ainda é informado o realizado ao fim do exercício;

Por fim, se demonstra a representatividade por gênero dos profissionais.

Fonte das informações - https://transparencia.caubr.gov.br/orcamento/Cenário de Arrecadação

(Janeiro a Dezembro) – Exercício 2019.

Composição por Gênero

Masculino Feminino

6.394 


3.177 



Ativos 
Previstos

Jan. a Dez.

Ativos 
Atuais
Jan. a Dez.

Executado
Jan. a Dez.

Execução
Jan. a Dez.

9.428 

990 

9.572 

101,5%

QUANTITATIVO - PESSOA FÍSICA
Entrantes

Previsto - Jan. 
a Dez.

Entrantes
Jan. a Dez.

Entrantes

% de 
execução

88,1%

889 

783 
QUANTITATIVO - PESSOA JURÍDICA
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2. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA,
ALOCAÇÃO DE RECURSOS

CASA DE ANITA GARIBALDI – LAGUNA/SC

Fonte: www.cultura.sc.gov.br

http://www.cultura.sc.gov.br/
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2.1 Estrutura de Governança:

Em 2019 o CAU, conjunto
autárquico constituído pelo
CAU/BR e pelos 27 CAU/UF,
não implementou um
política de governança,
entretanto em 20/12/2019
foi expedida a Portaria
Presidencial do CAU/BR nº
284/2019
(https://transparencia.caub
r.gov.br/portariapres284/)
criando um grupo de
trabalho para atuar nas
ações de estruturação e
implantação dentre outros,
da Política de Governança

Institucional, cujos trabalhos
se iniciaram em meados de
2020, com prazo conclusivo
estimado para 30/06/2020.
Segue a identificação da
estrutura de governança
do CAU e proposta de
representação de sua
figura, nos moldes do
Referencial Básico de

Governança, 2ª versão,
expedido pelo Tribunal de
Contas da União. No CAU,
a Governança
compreende a seguinte
estrutura:

Estrutura de Governança do
CAU

I. Instâncias externas:

• TCU

• CGU

II. Instâncias externas de
apoio:

• Auditoria independente

•Controle social organizado

• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:

• Plenário

• Conselho Diretor

• Colegiado de
Governança do Centro de
Serviços Compartilhados do
CAU (CSC-CAU)

• Colegiado de
Governança do Fundo de
Apoio Financeiro aos
CAU/UF

• Colegiado de Entidades

de Arquitetura e Urbanismo
- CEAU

IV. Instâncias internas de
apoio:

• Comissões de
Administração e de
Finanças

• Controladoria

• Auditoria interna

• Ouvidoria



SISTEMA DE GOVERNANÇA
Figura: Sistema de Governança do Sistema CAU



QUEM É QUEM? CONSELHEIROS/COMISSÕES:

• COMISSÃO ORDINÁRIA DE ÉTICA E DISCIPLINA – CED
Contato: ced@causc.gov.br

Titulares:
Rosana Silveira (coordenadora)
Claudia Elisa Poletto (coordenadora adjunta)
Everson Martins

Suplentes:
Franciele Dal Prá
Juliana Córdula Dreher De Andrade 
Christiane Muller

• COMISSÃO ORDINÁRIA DE ENSINO E FORMAÇÃO – CEF

Contato: cef@causc.gov.br

Titulares:
Gabriela Moraes Pereira (Coordenadora)
Jaqueline Andrade (coordenadora adjunta)
Rodrigo Althoff Medeiros

Suplentes: 
Valesca Menezes Marques
Silvana Maria Hall
Diego Daniel 

• COMISSÃO ORDINÁRIA DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP

Contato: cep@causc.gov.br

Titulares:
Fábio Vieira da Silva (coordenador)
Everson Martins (coordenador adjunto)
Carolina Pereira Hagemann
Leonardo Porto Bragaglia
Luiz Fernando Motta Zanoni

Suplentes:
Christiane Muller
Daniel Rodrigues da Silva 
Mauricio Andre Giusti

Patricia Figueiredo Sarquis Herden

2.2 Organização do CAU

mailto:ced@causc.gov.br
mailto:cef@causc.gov.br
mailto:cep@causc.gov.br


QUEM É QUEM? CONSELHEIROS/COMISSÕES:

• COMISSÃO ORDINÁRIA DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF
Contato: coaf@causc.gov.br

Titulares:
Silvya Helena Caprário (coordenadora)
Rodrigo Kirck Rebelo (coordenador adjunto)
Mateus Szomorovszky

Suplentes:
Felipe Braibante Kaspary
Cristina Dos Santos Reinert

• COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS

Contato: cathis@causc.gov.br

Titulares:
Claudia Elisa Poletto (coordenadora)
Everson Martins (coordenador adjunto)
Carolina Pereira Hagemann 

Suplentes: 
Juliana Córdula Dreher De Andrade 
Christiane Müller 
Daniel Rodrigues da Silva

• COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS URBANAS E AMBIENTAL – CPUA

Contato: cpua@causc.gov.br

Titulares:
Jaqueline Andrade (coordenadora)
Silvya Helena Caprario (coordenadora adjunta)
Gabriela Moraes Pereira

Suplentes:
Silvana Maria Hall
Valesca Menezes Marques 

mailto:coaf@causc.gov.br
mailto:cathis@causc.gov.br
mailto:cpua@causc.gov.br


QUEM É QUEM? CEAU-CAU/SC:

Representantes das Entidades:

ASBEA/SC – Associação dos Escritórios de
Arquitetura e Urbanismo – Regional Santa
Catarina
Titular: Arq. CARLOS LOPES (Presidente) –

Coordenador do CEAU
Substituto: Arq. LUIZ FERNANDO MOTTA ZANONI
(Vice-Presidente)

IAB/SC – Instituto de Arquitetos do Brasil –
Departamento Santa Catarina
Titular: Arq. JOÃO VILLANOVA GALLARDO

(Presidente)
Substituto: Arq. ÂNGELO MARCOS VIEIRA DE
ARRUDA (Vice-Presidente)

SASC – Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas de
Santa Catarina
Titular: Arq. JULIAN FRANCISCO DE
VASCONCELO PIRAN (Presidente) –

Coordenador adjunto do CEAU
Substituto: Arq. ÂNGELO MARCOS VIEIRA DE
ARRUDA (Vice Presidente)

Representantes do CAU/SC: 

PRESIDÊNCIA do CAU/SC
Titular: DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO 
(Presidente)
Substituto: EVERSON MARTINS (Vice-Presidente)

CEF – Comissão de Ensino e Formação
Titular: RODRIGO ALTHOFF MEDEIROS (Coordenador)
Substituta: SILVANA MARIA HALL (Coordenadora 
Adjunta)

CEP – Comissão de Exercício Profissional

Titular: EVERSON MARTINS (Coordenador)
Substituta: PATRICIA FIGUEIREDO SARQUIS HERDEN 
(Coordenadora Adjunta)

Entidade convidada:

FENEA – Federação Nacional de Estudantes de 
Arquitetura e Urbanismo – Regional Sul
Estudante: MATHEUS PEDRON JASPER 



2.3 Planejamento Estratégico
O planejamento estratégico é um processo sistêmico que permite definir o melhor

caminho a ser seguido por uma organização, para atingir um ou mais objetivos estratégicos, dentro
de um contexto previamente analisado dos cenários, definindo-se metas e ações que permitirão
chegar onde se deseja.

A Identidade Organizacional do conjunto autárquico CAU composta pela Missão, Visão e
Valores, bem como, pelo Objetivos Estratégicos Nacionais e Locais estabelecidos para um período
de dez anos. O Planejamento Estratégico CAU 2013 -2023, sedimenta as bases de um Conselho com
excelência organizacional, transparente, inovador e financeiramente sustentável, para servir à
Sociedade, assegurando eficácia no atendimento aos “9.572” profissionais e às “1.972” empresas do
setor no Estado, compromissado com a qualidade e a modernidade.

A Missão estabelecida para o Sistema CAU é “Promover Arquitetura e Urbanismo para
Todos”. No que diz respeito à Visão, o CAU busca ser reconhecido como referência na defesa e
fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo.

Os Valores, por sua vez, têm as seguintes premissas: Ética e transparência; Excelência
organizacional; Comprometimento com a inovação; Unicidade e integração e Democratização da
informação e conhecimento.

O mapa estratégico, em 2019, tem seus pilares fundamentados na identidade
estratégica do CAU e relacionam os 16 objetivos estratégicos, dos quais foram priorizados em 2
objetivos nacionais e 2 objetivos locais. Nas páginas seguintes segue o Mapa Estratégico com a

identificação (circulada em laranja) dos Objetivos Estratégicos definidos para o CAU/SC e o Mapa
com a Alocação dos Recursos nos limites estratégicos.
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Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Garantir a participação dos arquitetos e 

urbanistas no planejamento territorial e na 

gestão urbana

MAPA ESTRATÉGICO COM DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



MAPA ESTRATÉGICO COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS

R$1.912.797,70

R$2.700.602,73

R$ 467.782,07

R$50.000,00

R$481.044,21

R$100.000,00

R$178.592,08
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PERCENTUAIS COM DOIS OBJETIVOS LOCAIS

24,2% da RAL 34,1% da RAL 6,1% da RAL 5,9% da RAL 0,6% da RAL 2,1% da RAL 2,3% da RAL

Garantir a participação dos 

arquitetos e urbanistas no 

planejamento territorial e na 

gestão urbana

Promover o exercício ético e 

qualificado da profissão

Legenda:
1. ATHIS - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social 
2. % ALOCAÇÃO DE RECURSOS - Valores aprovados (Previstos)
4. Iniciativas Estratégicas: Projeto ou Atividade



2% da RAL

3. RISCOS, OPORTUNIDADES E
PERSPECTIVAS.

PRÉDIO PREFEITURA MUNICIPAL – BLUMENAU/SC
Fonte: www.turismoblumenau.com.br

http://www.turismoblumenau.com.br/


3.1. Gestão de Riscos e Controles Internos

Em outubro de 2016 a Controladoria do CAU/BR realizou um levantamento

junto a todos os CAU/UF e ao CAU/BR por meio de um “Questionário de Avaliação de

Controles Internos e Gestão de Riscos (QACI) visando avaliar o nível de maturidade

institucional nestes quesitos.

Não obstante, até 2019 o conjunto autárquico CAU/BR e CAU/UF não implementou

uma política de gestão de riscos, deficiência a ser debelada em 2020, tendo em vista a

expedição da Portaria Presidencial do CAU/BR nº 284, de 20/12/2019 criando um grupo

de trabalho para atuar nas ações de estruturação e implantação dentre outros, de

Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, cujos trabalhos se iniciaram em

meados do corrente exercício, com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020.

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

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 competências regimentais e

legais à luz dos posicionamentos técnicos e jurídicos. Nesse sentido a Assessoria Jurídica

do CAU/SC atua obstinadamente orientando a Presidência e as demais áreas do

Conselho. Ainda, existe na figura do Conselho federal, a presença de órgão

diretamente relacionado para aferição das ameaças e desafios operacionais,

contábeis e financeiros.

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


AÇÕES CONTRA A AUTARQUIA:

O CAU/SC possui 6 processos, sendo 03 Ações Civis Públicas onde o Conselho figura
como autor, 01 Agravo de Instrumento e 02 Ações Ordinárias, figurando como réu em ambas. O
prognóstico de condenação após trânsito em julgado é 16,6%, ou seja, em 01 processo.

6

3 3

TOTAL Ações nas quais o CAU/SC
é autor

Ações nas quais o CAU/SC
é réu

Ações em Trâmite

4

1

1

Condenação Remota

Condenação Provável

Condenação com trânsito em julgado

Prognóstico de Condenação

EXECUÇÕES FISCAIS:

O CAU/SC ajuizou 57

ações de execução fiscal,
distribuídas nas Subseções de
Blumenau, Brusque, Chapecó,
Criciúma, Florianópolis, Itajaí,
Jaraguá do Sul, Joinville e São
Miguel do Oeste, onde a
Autarquia busca recuperar o
passivo de R$ 103.830,80

Total
BLUMENAU

BRUSQUE

CHAPECÓ

CRICIÚMA

FLORIANÓPOLIS

ITAJAÍ

JARAGUÁ DO SUL

JOINVILLE

SÃO MIGUEL DO OESTE

TUBARÃO



4. RESULTADOS E DESEMPENHO DA
GESTÃO

CATEDRAL SANTO ANTONIO  E MONUMENTO AO  DESBRAVADOR – CHAPECÓ/SC
Fonte: www.chapeco.sc.gov.br

http://www.chapeco.sc.gov.br/


R$  1.788.532,10
93,5% do previsto

24,4%
% da receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura e Urbanismo

4.1. Fiscalização 



Uma das principais funções do CAU/SC é o exercício
da profissão. Demonstraremos as principais atividades e
rotinas realizadas pelo núcleo funcional da Gerência
de Fiscalização do CAU/SC – GERFISC, por meio de

dados quantitativos e descritivos referentes aos meses
de janeiro a dezembro de 2019, com base nas
seguintes fontes de dados: o Sistema de Informação e
Comunicação do CAU – SICCAU, o Sistema de
Inteligência Geográfica – IGEO e o registro de controle
e monitoramento das atividades no próprio setor de
fiscalização.

Missão: Fiscalização do Exercício da Profissão

Conforme a Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010:

“Art. 24. (...)

§ 1o O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de

arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o

território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao22/

Links:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/L12378.htm
https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao22/


Objetivo: Potencialização da Fiscalização e realização de 
parcerias com esferas municipais e outros órgãos. 

Inovação | Potencialização | Parcerias

Desenvolvimento da Plataforma de Georreferenciamento Integrado

● Assinatura Convênio CAU/SC | CAU/BR e CIGA 
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Termo-de-

Coopera%C3%A7%C3%A3o-01-2019-CAU-SC-CiGA.pdf

● Lançamento durante o Congresso de 

Prefeitos, Setembro/ 2019

● Lançamento Hotsite/ Inscrições recebidas;

Organização da 1º Oficina de 

Capacitadação;
(Previsão data: abril 2020)

http://www.causc.gov.br/projetos/pgi/

Desenvolvimento da PGI: O novo modelo utiliza tecnologia

viabilizada através do IGEO, sistema de informação geográfica

criado pelo CAU/BR. O sistema integra diversas bases de dados,

cruza dados cadastrais georreferenciados e gera mapas

detalhados. A fiscalização inteligente permite a inspeção em

escala nas cidades, oportunizando maior segurança para os

munícipes e gestão urbana eficiente para as prefeituras.
FISCALIZAÇÃO INTELIGENTE

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Termo-de-Coopera%C3%A7%C3%A3o-01-2019-CAU-SC-CiGA.pdf
http://www.causc.gov.br/projetos/pgi/


Denúncias Recebidas

52 | Licitações

20 | Concurso Público
Obra Irregular78 |

Editais72 |

Ética37 |

25 | Pessoa Jurídica

Exerc. Ilegal26 |

13 | Conc. Desleal

29 | Outros

Por Assunto:

DENÚNCIAS
(CADASTROS SICCAU) 

280
De Jan. a Dez. de 2019

Municípios que receberam denúncia



Denúncias Recebidas SICCAU | Comparativo 2017, 2018 e 2019

2017 2018 2019

217 302 280

- 7%+ 39%

Denúncias Recebidas

□ Número de denúncias da mesorregião Oeste superou a região Grande Florianópolis no

período avaliado.

□ Decréscimo do número de denúncias em relação ao primeiro semestre de 2019 e em relação

ao ano anterior.

□ Predominância dos principais assuntos denunciados, conforme análise integral dos anos

anteriores: Editais e outros em face de órgãos públicos, Obras Irregulares, Pessoa Jurídica, Ética,

Exercício Ilegal e Concorrência Desleal.C
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221

111

90

171

233

32
Regional 
Serrana

Regional 
Vale Itajaí

Regional 
G. FLNP

Regional 
Sul

Regional 
Norte

Relatórios de Fiscalização

858
De Jan. a Dez. de 2019

Regional 
Oeste

Municípios com RF no SICCAU;

São João do Sul

Sombrio do Sul

ErmoJacinto Machado

Turvo

Timbé do Sul

Araranguá

Meleiro

Forquilhinha

Nova Veneza Criciúma

Içara

Siderópolis
Cocal do Sul

Sangão

Jaguaruna

Lagun
a

Tubarão

Treze de Maio

Urussanga
Treviso

Bom Jardim da Serra Lauro Muller

Orleans

Gravatal

São Joaquim
Imaruí

Imbituba

Armazém

Grão Pará

Rio Fortuna
São Martinho

Garopaba

Paulo LopesSão Bonifácio

Anitápolis

Rancho Queimado

Águas Mornas

Palhoça

Urubici

Lages

Painel
Urupema

Rio Rufino

Capão Alto

Bocaína do 
Sul Bom Retiro

Anita Garibaldi

Campos Novos

Zórtea

Abdon Batista

Monte Carlo

Vargem

São José do Cerrito

Correia Pinto
Palmeira

Frei Rogério

Brunópolis
Curitibanos

Ponte Alta do Norte

São Cristovão do Sul

Ponte Alta

Otacílio Costa

Alfredo Wagner

Major Gercino

São José Batista

Tijucas

Biguaçu

São José
São Pedro de Alcantara

Antonio Carlos

Angelina

Mirim Doce

Taió

Rio do Campo

Vitor Meireles

José Bouteux

Ibirama

Ascurra
Indaial

Gaspar

Luiz Alves

Barra Velha

Piçarras

Penha

Ilhota

Itajaí

Itape
ma

Porto Belo

Camboriú

Guabiruba

Botuverá

Nova Trento

Apiúna

Presidente Nereu

Vidal Ramos

Lontras

Salete

Witmarsum

Dona Emma

Presidente Getúlio

Rio do Oeste

Pouso Redondo

Atalanta

Petrolândia

Ituporanga

Imbuia

Rio do Sul

Aurora

Itapoá

Garuva

Joinville São Francisco do Sul

Araquari
Guaramirim

Schoroeder

Massaranduba

Jaraguá do Sul

Campo Alegre

Timbó

Rodeio

Benedito Novo

Doutor Pedrinho

Rio dos Cedros

Corupá

São Bento do Sul

Rio Negrinho

Mafra

Itaiópolis

Santa Terezinha

Papanduva

Três Barras

Monte Castello

Major Vieira

Bela Vista do Toldo

Canoinhas

Irenópolis
Porto União

Timbó Grande

Santa Cecília

Matos Costa

Calmon

Lebon Regis

Fraiburgo

Caçador

Rio das Antas

Videira

Tangará

Macieira

Iomere

Ibicaré

Ibiam
Herval do Oeste

Erval Velho

Capinzal

Água Doce

Salto 
Velo
so

Treze Tílias

Joaçaba

Luzerna

Ouro

Ipira

Passos Maia

Ponte Serrada

Vargem Bonita

Catanduvas

Jaborá

Pres. 
Castello 
BrancoConcórdia

Peritiba

Abelardo Luz

Irani
Ipumirim

Arabutã

Itá

Ouro Verde

Xanxerê

Xavantina

Seara

Paial

São Domingos

Ipuaçu

Xaxim

Chapecó

Galvão

Cel. Martins

Quilombo

Coronel Freitas

Marema

Entre Rios

Guatambu
Caxambu do Sul

Jupiá
São Lourenço 
do Oeste

Novo Horizonte

Formos
a do Sul

Irati

União do 
Oeste

Águas Frias

Campo Erê

Saltinho

Modelo

Saudades

Cunhataí

São Carlos

Palmitos

Santa Teresinha do 
Progresso

Maravilha

Cunha Porã

Caibi

Mondai

Riqueza

Iraceminha

Flor do 
Sertão

Romelândia

Anchieta

Palma Sola

Dionísio Cerqueira

Guarujá do Sul

Princesa

São José do Cedro

Guaraciaba

Paraíso

Bandeirante

São Miguel do 
Oeste

Belmonte Descanso

Santa Helena

Tunápolis

São João do
OesteItapiranga

São João do Sul

Sombrio do Sul

ErmoJacinto Machado

Turvo

Timbé do Sul

Araranguá

Meleiro

Forquilhinha

Nova Veneza Criciúma

Içara

Siderópolis
Cocal do Sul

Sangão

Jaguaruna

Lagun
a

Tubarão

Treze de Maio

Urussanga
Treviso

Bom Jardim da Serra Lauro Muller

Orleans
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Documentos da Fiscalização

RELATÓRIOS DE 

FISCALIZAÇÃO

787

TRAMITAÇÕES

(Tramitações no período).

 Efetividade nas ações orientativas.

 Alto índice de regularização após o primeiro contato da fiscalização.

NOTIFICAÇÕES

50
AUTOS DE 

INFRAÇÃO

21

(Documentos Cadastrados no período).

2017 2018 2019

596 602 858

+ 1% + 42,5%

Fiscalizações em 2019



Ações em Editais
E
d

it
a
is

Editais com indícios de irregularidade

Editais Analisados

Impugnações administrativas realizadas

Elaboração de Parecer Técnico, montagem e

Encaminhamento para ASJUR

● 2382 editais analisados;

● 151 indícios de irregularidade identificados

● 187 ofícios enviados> 128 Impugnações administrativas;

● 13 pareceres técnicos elaborados e encaminhados com

indicação de ação judicial
● 10 concursos públicos oficiados

● 08 processos seletivos oficiados
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 Alto índice de 

regularidade após 

ações de orientação;

Outras Ações

 MOSTRAS DE DECORAÇÃO

 03 MOSTRAS FISCALIZADAS

 99 AMBIENTES; 

 ORIENTAÇÃO 
 FISCALIZAÇÃO

 CAU NAS ESCOLAS

 Ações educativas com os Agentes
Fiscais no projeto CAU NAS
ESCOLAS.

 Ações preventivas, visando orientar os

futuros profissionais sobre a

importância das boas práticas do

exercício profissional.

NORTE

SUL/SERRANA

GRANDE  FLORIANÓPOLIS

 UNIASSELVI TIMBÓ
 UNIAVAN BC
 UNIASSELVI BRUSQUE
 FURB BLUMENAU
 UNIFEBE BRUSQUE
 UNIVALI BC

 UCEFF CHAPECÓ
 UNOCHAPECÓ
 UNOESC S. MIGUEL DO 

OESTE
 UNOESC XANXERÊ
 UNOESC CHAPECÓ

VALE DO ITAJAÍ

OESTE

 UFSC FLORIANÓPOLIS
 UNISUL FLORIANÓPOLIS
 ESTÁCIO SÃO JOSÉ

 UDESC LAGUNA
 UNISUL TUBARÃO
 UNIFACVEST LAGES

 UNISOCIESC JOINVILLE
 FAMEG GUARAMIRIM

 Palestras realizadas pela fiscalização, em conjunto com a CEF;
em escolas de arquitetura e urbanismo de 14 cidades
catarinenses.



Estruturação Interna

Diagnóstico do Setor

A partir do diagnóstico realizado, foi implementada a divisão

por especialidades para aprimoramento de processos,

aperfeiçoamento de divisão de demandas, além de outros

meios para otimizar recursos humanos e otimizar

descentralização;

Potencialização da  Equipe

Desenvolvimento e padronização de procedimentos para

atuação unificada através dos POPs (Procedimentos

Operacionais Padronizados). Desenvolvimento de diversos

modelos de documentos, como por exemplo: carta de

advertência ao estudante, nova requisição da fiscalização,

orientações para regularização, entre outros;

Desenvolvimento dos POPs e  Documentos da 

GERFISC

Início do Desenvolvimento de Plano Estratégico estadual

visando definir as ações, objetivos e metas para as

atividades da fiscalização e englobando os POPs para

unificação de procedimentos;

Desenvolvimento do Plano de Fiscalização

Desenvolvimento de ferramenta para auxílio do

monitoramento de prazos, processos e comunicação da

equipe, visando acelerar processos e aperfeiçoar o trabalho;

Desenvolvimento do Painel Integrado

• Lacunas na legislação | Necessidade de realização de Diagnósticos.

• Ausência de Procedimentos Padronizados

• Dificuldades na comunicação descentralizada

• Ausência de ferramenta para controle de Processos e Prazos



Estruturação Interna

Desenvolvimento e Implantação de Sotfware gerenciador de
demandas para auxiliar o monitoramento de prazos
processuais, aprimorar a comunicação, fluxos e elevar
indicadores da equipe.

 Painel Integrado da Fiscalização

 Comunicação

 Processos

 Gestão

 Fluxos

 Prazos

 Indicadores
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 Ações Educativas

 Ações Preventivas

 Ações Corretivas

 Ações Punitivas
Municípios impactados
(Editais e outras ações registradas em RF).

100% dos municípios de Santa Catarina sofreram uma ou mais ações da fiscalização em 2019.

R$ 1.788.532,10

INVESTIMENTO REALIZADO

24,4 %

LIMITE ALCANÇADO

› % da Receita Líquida

PRINCIPAIS PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

PGI

RNON

Desenvolvimento da Plataforma
de Georreferenciamento
Integrado (PGI), mudança de
modelo; potencialização da
fiscalização e fortalecimento da
cooperação entre órgãos para
simplificação do serviço público.

› 93,5% do previsto

PLANO DE FISCALIZAÇÃO

Estruturação do setor através
do desenvolvimento do Plano
de Fiscalização, com
procedimentos padronizados e
definição de novas metas e
indicadores.

Público fiscalizado:



PERSPECTIVA

85% ainda acontecem sem a 

presença do profissional.

DESAFIO

Desafios e Perspectivas

De se ressaltar que, dentre as principais finalidades
das autarquias supracitadas, a fiscalização do
exercício profissional destaca-se. Diante dos
elevados índices de construções ilegais e/ ou
irregulares no âmbito dos municípios, conforme
aponta a pesquisa realizada pelo CAU/BR - Data
Folha em 2015, pode-se constatar que: “Dos
entrevistados, 54% já fizeram reformas ou
construções. Destes, menos de 15% utilizaram os
serviços de um arquiteto ou engenheiro na obra”,
cenário que afeta diariamente o exercício
profissional sobre a qual este conselho se propõe a
orientar, disciplinar e fiscalizar, bem como afeta a
segurança de toda a sociedade e o cumprimento
institucional das fiscalizações municipais e de outros
órgãos fiscalizatórios.

O CAU/SC, desde 2018, vem desenvolvendo um modelo

inovador, com o uso e desenvolvimento contínuo da PGI-

Plataforma de Georreferenciamento Integrado para fazer

a diferença neste cenário, potencializando a fiscalização

e os demais órgãos de controle.

Coibir Exercício Ilegal da 

Profissão

EXPECTATIVA

PERSPECTIVA

Entre os Procedimentos Operacionais Padronizados
(POPs) desenvolvidos, destaca-se o POP de apuração

de Exercício Ilegal, com o objetivo de unificação de
procedimentos e parâmetros para notificação e
autuação de infratores, visando coibir tais práticas.

http://www.causc.gov.br/projetos/pgi/

http://www.causc.gov.br/projetos/pgi/


Outras Ações e Participações



R$  2.418.608,32
89,56% do previsto

33,0%
% receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

4.2. Atendimento



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo disponibiliza aos usuários o Sistema de Informação e

Comunicação (SICCAU), que integra nacionalmente todas as informações sobre os profissionais e as pessoas

jurídicas registradas, além de possibilitar à sociedade, por meio da área pública, e aos arquitetos e urbanistas,

por meio do ambiente profissional, realizarem solicitações, denúncias, autenticidade de documentos e

consultas ao Conselho.

Para dar suporte ao público em questões relativas aos serviços do CAU, ao exercício da Arquitetura

e Urbanismo e a utilização do sistema, o CAU/SC disponibiliza multicanais de contato aos profissionais e à

sociedade em geral, visando à prestação de serviços de modo amplo e uniforme, realizando atendimentos

presenciais, via WhatsApp, e-mail e telefone.

O CAU, ainda, disponibiliza para todo o Brasil, através da Rede Integrada de Atendimento – RIA, a

central de atendimento, que presta serviços por telefone 0800 e por chat via internet, além de contar com

ouvidoria, que é um instrumento de fundamental importância na defesa dos direitos do cidadão.

Do total de recursos previstos para o Atendimento em 2019, 89,56% foi executado, atingindo o limite de 33% da

RAL.



Indicadores:
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) -

(CAU/UF) –

número de usuários satisfeitos com a solução da demanda

número de usuários que responderam a pesquisa

424 (ótimo e bom) x 100 = 97,92 % (website)

e 343 (ótimo e bom) x 100 = 89,32 %
(telefone)*

384

› % da Receita Líquida

CANAIS DE 

ATENDIMENTO

% do previsto

Telefone (segunda a sexta, 

das 11h às 17h)

(48) 3225-9599

WhatsApp

(48) 3225-9599 (segunda a 

sexta, das 9h às 17h)

E-mail:

atendimento@causc.gov.br

Pessoalmente (segunda a 

sexta, das 9h às 17h)

Av. Avenida Prefeito Osmar 

Cunha, n° 260

Ed. Royal Business Center -

Térreo – Centro, Florianópolis 
- SC

INDICADORES

Satisfação

94%

* Verificamos uma diferença grande na avaliação do telefone em relação a pesquisa do website

(também encaminhada por WhatsApp). Isso indica que é necessário adicionar novos indicadores à

pesquisa, para medir se as notas mais baixas estão ligadas a uma deficiência na prestação do serviço

ou na impulsividade no momento de responder o questionário.

433



Principais projetos e ações:

O ‘Descomplica SICCAU’ foi um treinamento com objetivo de

capacitar Arquitetos e Urbanistas e estudantes das últimas fases

dos cursos de arquitetura e urbanismo, para utilização do

Sistema de Informação e Comunicação do CAU, com foco em

promover o autoatendimento. As oficinas foram realizadas nos

municípios de Balneário Camboriú, Florianópolis, Blumenau e

Chapecó.

Pesquisa de satisfação:

98% informaram que o treinamento atendeu as 

expectativas

100% ficaram satisfeitos com a metodologia utilizada

96% manifestaram que a oficina foi clara e objetiva

100% ficaram satisfeitos com os temas abordados

100% disseram que o treinamento retirou alguma das 

suas dúvidas

Oficina em Florianópolis Oficina em Balneário Camboriú

Cartaz de divulgação



• Dicas para elaboração de contrato
São frequentes os relatos negativos recebidos no atendimento advindos da ausência ou
elaboração deficiente de contratos entre profissionais e clientes. Desta forma, o CAU/SC
desenvolveu uma cartilha e vídeos de orientação sobre elaboração de contratos.

• Ações de atendimento antecipado
O CAU/SC tem enviado mensagens ao e-mail dos profissionais com informações úteis sobre o
exercício profissional de Arquitetura e Urbanismo, buscando prevenir irregularidades e informar o
correto uso do sistema.

Cartilha disponível em: http://www.causc.gov.br/wp-

content/uploads/2019/02/Dicas-de-Contrato.pdf

Vídeos disponíveis em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOouYfCVi65a0soT7f3bAy4yVQ0vTvsjs

Exemplo de despacho emitido no SICCAU corporativo enviado ao e-mail do profissional

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/02/Dicas-de-Contrato.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOouYfCVi65a0soT7f3bAy4yVQ0vTvsjs


• Coleta de dados biométricos itinerante
A carteira profissional do CAU comprova o registro do arquiteto e urbanista no Conselho e também
serve como documento de identificação civil. Para sua produção é necessário realizar a coleta de
dados biométricos de forma presencial, que é disponibilizado na sede do CAU/SC, em Florianópolis.
Para facilitar o acesso dos profissionais a um serviço disponível na sede e regionalizar o atendimento
presencial, no ano de 2019 foram realizadas coletas biométricas nos municípios de Criciúma,
Chapecó, Blumenau, Balneário Camboriú e Joinville (descontinuado por problemas de infraestrutura,
tendo sido realizado apenas por 5 dias).

• Implantação do Sistema de Atendimento ao Arquiteto e Urbanista (SAAU)
Um sistema desenvolvido pela Coordenação de Tecnologia e Informação (CORTI) e Gerência
Técnica do CAU/SC para simplificar e agilizar o registro e gestão dos atendimentos técnicos.

• Promoção do Autoatendimento
Está disponibilizado no website do CAU/SC um espaço para “orientações técnicas”, com
informações sobre a correta utilização do sistema, sobre o exercício regular da profissão, critérios e

prazos de análise de processos, entre outros. Além disso, são utilizadas as mídias sociais para
divulgação de orientações.

Orientações técnicas disponíveis em: http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/

e manuais: http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/manuais-de-atendimento
Instagram:

https://www.instagram.com/cau.sc/?hl=pt-br

http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/
http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/manuais-de-atendimento/
https://www.instagram.com/cau.sc/?hl=pt-br


JAN

• Início das ações de atendimento

antecipado

• Envio de ofícios às Prefeituras

Municipais com esclarecimentos sobre

o correto preenchimento de RRTs para

regularização de obra;

FEV

• Implantação do SAAU – Sistema de 

Atendimento ao Arquiteto e Urbanista;

• Publicação da Cartilha e Vídeos com 

dicas para elaboração de contrato 

escrito;

MAR

• Produção e publicação de material 

orientativo, disponibilizado no site do 

CAU/SC, sobre exercício profissional

• Coleta de dados biométricos em 

Criciúma;

2019

Linha do tempo dos projetos e ações:

Imagem do painel de controle do Sistema de Atendimento ao Arquiteto e Urbanista (SAAU)



SET

• Descomplica SICCAU Chapecó;
NOV

• Bate-papo – Responsabilidade Técnica 

(Realizado a pedido de um grupo de 

trabalho da AsBEA Florianópolis/SC); 

2019

ABR

• Coleta de dados biométricos em

Chapecó

JUL

• Coleta de dados biométricos em 

Blumenau 

AGO

• Coleta de dados biométricos em

Balneário Camboriú;

• Descomplica SICCAU Balneário

Camboriú;

• Coleta de dados biométricos em

Joinville* (Devido a problemas de

infraestrutura, o serviço foi

descontinuado, tendo sido realizado por

apenas 5 dias);

• Descomplica SICCAU Florianópolis;

• Descomplica SICCAU Blumenau;

2019
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Atendimentos 2017-2019

2019 2018 2017

a) Número geral de atendimentos realizados

O CAU/SC realizou 15.049 atendimentos em 2019.

13% 
do ano de 2018 a 2019

A redução do atendimento é algo positivo, pois demonstra que os profissionais estão mais conscientes
dos processos e normativos, necessitando de menos assistência do atendimento.

Com uma equipe técnica de 8 empregados que prestam tanto o atendimento quanto a análise de
processos, esta diminuição possibilita maior dedicação aos processos, redução de prazos e,
consequentemente, usuários mais satisfeitos.

Dados do atendimento:



Presencial; 
5%

Telefônico; 
38%

WhatsApp; 
41%

E-mail; 16%
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O WhatsApp tem o objetivo de

melhorar o relacionamento com a

sociedade, possibilitando um

atendimento rápido e com

linguagem informal, além ser

eficiente já que a equipe pode

realizar diversos atendimentos

simultaneamente.

5.432 processos



b) Estrutura de atendimento: A sede do CAU/SC está situada na capital, oferecendo atendimento

presencial das 9 às 17 horas, de segunda a sexta. O atendimento telefônico acontece das 11 às 17 horas e por

WhatsApp das 9 às 17 horas. As respostas por e-mail são feitas durante todo o expediente, ou seja, das 8 às 17 horas.

Já as solicitações podem ser protocoladas do SICCAU 24 horas por dia e 7 dias por semana.

c) Pesquisa de satisfação quanto ao atendimento é disponibilizada no website do CAU/SC e no telefone, ao

final das ligações. O CAU disponibiliza em seu website 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

possibilitar que seja atribuída uma nota de 1 a 10 ao atendimento do CAU/SC. O usuário de WhatsApp também é

convidado participar da pesquisa pelo site.

433 usuários responderam a pesquisa em 2019,
com resultado nos gráficos a seguir

Recorte da pesquisa de satisfação do website 
(disponível em: 
http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/p
esquisa-de-satisfacao/) 

Ótimo; 89%

Bom ; 10%
Regular; 
0,46%

Ruim; 0%

Qual o seu nível de satisfação em relação 
à cordialidade do atendimento?

90%

3%

0,7% 0,7%

6%

Você teve sua solicitação atendida? Qual prazo 
de atendimento para sua demanda?

Sim, atendimento
concluído em até 5 dias

Sim, atendimento
concluído em até 10
dias
Sim, atendimento
concluído em até 20
dias
Sim, atendimento
concluído em até 30
dias
Não, aguardando
conclusão

http://www.causc.gov.br/servicos/atendimento/pesquisa-de-satisfacao/


Ótimo; 81%

Bom; 
17%

Regular; 1% Ruim; 0,7%

Qual o seu nível de satisfação em relação à 
solução ou tratamento dado a sua demanda?

Ótimo; 62%

Bom; 33%

Regular; 4% Ruim; 0,5%

Qual nível de satisfação em relação 
às tecnologias  utilizadas pelo CAU?

10; 71%

9; 20%

8; 7%
demais

Numa escala de 1 a 10, que nota você
daria ao atendimento? 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

98% deram nota entre 8 e 

10

95% dizem estar satisfeitos com 

as tecnologias utilizadas pelo 

CAU

98% dizem estar satisfeitos 

com a solução da demanda

84% tiveram sua solicitação 

atendida
89% ficaram satisfeitos ou muito 

satisfeitos com atendimento

SIM; 84%

NÃO; 16%

A solicitação foi concluída?
444 respostas

5; 79%

4; 10%

3; 2%
2; 1% 1; 7%

Avaliação do atendimento
384 respostas

Outra canal de pesquisa de satisfação é 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’.

Os resultados estão nos gráficos ao lado



d) 

Prazos reduzidos para análise 
de processos

URA

Unidade de Resposta Audível 

Treinamento de equipe para 
atendimento

•Atende usuário na sua 
necessidade

•Menor necessidade de procura 
pelo atendimento

•Disponibilizar atendimento 
telefônico 24 horas com respostas 
automáticas a perguntas 
frequentes

•Preparação para situações de 
conflito

•Eficiência no atendimento

d) Metas:



2537

294

195

124

21

2

1

Informação

Diversos

Solicitação

Reclamação

Denúncia

Sugestão

Elogio

 Foram 3174 registros realizados, correspondentes à 3133 contatos atendidos.*

*A diferença entre o número de contatos e quantidades de registro, refere-se aos diversos assuntos abordados em um único atendimento

Telefone; 
43%

Chat; 55%

E-mail; 2%

 1378 Ligações

 1730 Chat

 66 E-mail

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO - RECEPTIVO

92% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos 

Meta 90% de satisfação

CHAT
73% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos 

Meta 90% de satisfação

* A diferença de valores entre o “total geral” e o “número de atendimentos” ocorre porque nem todos usuários respondem a pesquisa

CONSOLIDADO
84% ficaram satisfeitos e muito satisfeitos 

Meta 90% de satisfação

e) Números do Tele Atendimento Qualificado – CAU/BR



f) Carta de Serviços ao Usuário: 
Serviços disponibilizados pelo Conselho e as formas acesso, documentação exigida e compromissos

para atendimento que são adotados pela instituição pública, tendo como premissas o foco no

cidadão, a qualidade no atendimento e transparência da informação. Nela, a sociedade tem acesso

a informações detalhadas sobre canais de comunicação e os padrões de atendimento da autarquia,

para que alcance a plenitude dos seus direitos e deveres no que diz respeito a atividades de

Arquitetura e Urbanismo em território nacional, seja enquanto profissional contratante ou cidadão

interessado. A Carta de Serviços Cidadão do CAU está estruturada em dez capítulos. Nos nove

primeiros, estão elencados e categorias os quarenta principais serviços oferecidos pelo Conselho ao

profissional e à sociedade, incluindo requisitos prazos para acessá-los. O décimo e último capítulo

aborda as formas de comunicação como arquiteto e urbanista e qualquer membro da sociedade que

eventualmente requerer um dos serviços prestados pelo Conselho.

g) Prazos aplicados pelo CAU/SC
Em julho de 2018, o CAU/SC publicou o prazo de análise dos principais processos, oferecendo clareza e

segurança ao usuário dos serviços. Prazos estes ainda menores dos definidos pela ‘Carta de Serviço ao

Cidadão’ do CAU. O objetivo foi continuar avançando na qualidade dos serviços prestados pelo

Estado.

Parte do documento publicado no website do CAU/SC.

Documento completo em: http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Prazos-de-an%C3%A1lise.pdf

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2018/07/Prazos-de-an%C3%A1lise.pdf


DESAFIOS E PERSPECTIVAS:

A quantidade anual de arquitetos e urbanistas e
pessoas jurídicas registradas no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
aumenta em torno de 900 profissionais e 200
empresas, demonstrado nos gráficos abaixo:

Assim, seguem abaixo as metas detalhadas para
2020:

1. A padronização de processos, mantendo os prazos
de análise já conquistados, apesar do aumento da
demanda;

2. Implantação de Unidade de Resposta Audível –
como possibilidade de autoatendimento 24 horas
por dia, com respostas automáticas a perguntas
frequentes, amparando os usuários nos horários
fora do expediente;

3. Evolução do Sistema de Atendimento ao Arquiteto
e Urbanista – permitindo o levantamento de
indicadores que auxiliarão no monitoramento e no
planejamento do atendimento, como tempo de
espera, motivo de insatisfação, e informações para
deixar o atendimento mais eficiente, como banco
de respostas e normas. Além disso, o
aprimoramento do painel de controle, auxiliando
na visualização de demandas abertas e prazo de
resposta;

4. Realização de treinamentos ‘Descomplica
SICCAU’, capacitando o usuário para utilização do
sistema;

5. Treinamento da equipe para situações de conflito
e para desenvolver a eficiência no atendimento;

6. Desenvolvimento de novos manuais.

819

966
1008

ano 2017 ano 2018 ano 2019

203 210

282

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019

Registros de arquitetos e

urbanistas deferidos

2017 a 2019

Registros de pessoa 

jurídicas deferidos

2017 a 2019

Para acompanhar esse crescimento anual
mantendo o bom desempenho do atendimento,
mas sem a necessidade de aumento de quadro
de empregados, são necessárias ações
constantes de orientação antecipada dos
usuários, promovendo o autoatendimento,
qualificação constante dos canais de
atendimento e padronização de processos, para
diminuir o tempo de resposta das demandas.



R$  119.824,61
99,8% do previsto

1,64
% da receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Promover o exercício ético e qualificado da

profissão

4.3. Ética Profissional 



Como o objetivo de promover o exercício ético e qualificado da profissão o CAU/SC

investiu R$119.824,61 (99,8% do previsto), tem como indicadores (a) comparativo anual de entrada e
saída de processos éticos; (b) admissibilidade de denúncias (denúncias admitidas, arquivadas
liminarmente, extintas por outros motivos); (c) relatórios e votos fundamentados proferidos pela CED-
CAU/SC e pelo Plenário do CAU/SC; (d) penalidades aplicadas por tempo de formação profissional;
(f) conciliações realizadas.

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES:

• Além da análise e instrução dos processos éticos, competência ordinária da Comissão de Ética e
Disciplina, foram realizados dois projetos pela CED-CAU/SC: Divulgação do Código de Ética e
Disciplina e o Mudança de Paradigma na Atuação do Arquiteto e Urbanista.

• Outra ação foi a capacitação dos membros e assessoria da CED-CAU/SC, viabilizando a
participação nos seguintes eventos promovidos pelo CAU/BR: 17º Seminário Regional – CED/BR,
em Porto Alegre/RS; 6º Encontro da CED/SUL, em Vitória/ES; 18º Seminário Regional da CED/BR,

em São Paulo/SP; 19º Seminário Regional da CED/BR, em Teresina/PI; 8º Treinamento Técnico das
CED/UF, em Brasília/DF; 20º Seminário Regional da CED/BR, em Brasília/DF.

• No que se refere à instrução dos processos éticos, o ano de 2019 finalizou com um acervo de 128
processos, sendo que ingressaram 39 novas denúncias e foram julgadas pelo Plenário do CAU/SC
43, além de 20 denúncias arquivadas liminarmente, na fase de admissibilidade. Dos 43 processos
julgados pelo Plenário do CAU/SC, 42 resultaram em sanção de advertência reservada e 1 deles
em sanção de advertência pública. 42 processos éticos julgados pelo Plenário envolveram
infração ao item 3.2.16 do Código de Ética, que veda o recebimento de comissão e outras
vantagens pelos profissionais.



• Quanto à motivação dos demais processos éticos que tramitam no CAU/SC, tem-se os seguintes
números: (a) Acobertamento – 1 processo; (b) Ausência de RRT – 8 processos; (c) Violação ao
meio ambiente – 2 processos; (d) Descumprimento contratual – 34 processos; (e) Motivações
diversas – 24 processos; (f) Falsificação de documento – 1 processo; (g) Falta de pagamento de
anuidade – 1 processo; (h) Negligência, imperícia ou imprudência – 17 processos; (i) Obras
irregulares – 14 processos; (j) Plágio – 5 processos; (k) Propaganda ou desconto indevido – 1
processo; (l) Reserva Técnica – 17 processos; (m) Utilização indevida de cargo público – 4
processos.

PRINCIPAIS RESULTADOS:

Destacam-se os seguintes pontos de mudança em 2019:
• intimação eletrônica, por e-mail;

• envio de ofícios declaratórios de advertência reservada por e-mail, quando necessário;
• banco de decisões para consulta dos conselheiros da CED/SC;
• aproximação dos profissionais através do Projeto Mudança de Paradigma na Atuação do

Arquiteto e Urbanista;
• superávit na análise de processos éticos.

Normatização: as Deliberações da Comissão de Ética e Disciplina e as Deliberações Plenárias relativas aos processos éticos analisados em

2019 estão disponíveis, respectivamente, nos seguintes links: http://www.causc.gov.br/legislacao/atos-do-causc/deliberacoes-de-

comissoes/ e http://www.causc.gov.br/legislacao/atos-do-causc/deliberacoes-plenarias/.

http://www.causc.gov.br/legislacao/atos-do-causc/deliberacoes-de-comissoes/
http://www.causc.gov.br/legislacao/atos-do-causc/deliberacoes-plenarias/


Principais projetos:

O Projeto Divulgação do Código de Ética

e Disciplina teve como ponto principal a

impressão de exemplares do Código de

Ética para facilitar o acesso à

informação pelos profissionais e difundir o

conhecimento das regras éticas da

profissão, a partir da distribuição de

exemplares nos eventos realizados pelo

CAU/SC

Compartilhando experiências reflete os eventos
que contou com a participação dos
membros/assessoria da CED/SC, destinados ao
aperfeiçoamento das análises dos processos
ético-disciplinares.



Projeto Mudança de Paradigma na 
Atuação do Arquiteto e Urbanista

- 6 encontros: Florianópolis, Chapecó,
Joinville, Blumenau, Lages e Criciúma;

- 5 temas: “Contratos e Propostas
Deficientes”; “Percepção de
Comissões e Vantagens Indevidas”;
“Importância do RRT”; “Atuação do
Arquiteto e Urbanista Servidor Público”;
“Atendimento às normas de
acessibilidade”;

- Compartilhamento de informações,
identificação de desafios e busca de
soluções para enfrentamento dos
temas debatidos.

- Dentre as possíveis soluções
identificadas pelos profissionais, cita-se:
realizar conversas com lojistas, núcleos
de decoração e CDL sobre a prática
de comissionamento indevido;
repensar a taxa de RRT de forma
proporcional ao valor do serviço
realizado; Fiscalização compartilhada
de obras pelos órgãos públicos;
inclusão de temática referente a
contratos na grade curricular da
Arquitetura e Urbanismo; exigência de
que obras públicas obrigatoriamente

atendam às normas de acessibilidade.



RESULTADOS:

Admissibilidade de processos éticos

Comparativo anual – Entrada e Saída de Processos éticos

Relatórios e votos fundamentados

Penalidades Aplicadas/Tempo de Formação do Profissional

Conciliações



DESAFIOS E PERSPECTIVAS:



R$  64.789,07
45,05 % do previsto

0,88
% receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Influenciar as diretrizes do ensino da Arquitetura e

Urbanismo e sua formação continuada

4.4. Formação Profissional



A Comissão de Ensino e Formação do CAU/SC tem como objetivo - Influenciar as diretrizes do ensino de

Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada, bem como zelar pelo aperfeiçoamento da formação em

Arquitetura e Urbanismo. Neste sentido, investiu o montante de R$ 64.789,07 (45,05% do previsto) durante o ano de 2019

na execução de seus projetos e ações.

Dentre os indicadores da comissão estão: a avaliação da pesquisa de satisfação realizada nos eventos, onde

o percentual apontado de satisfação em 2019 é de 91% com relação ao conteúdo, o cadastro das instituições de ensino

junto ao CAU/BR e o nº de inscrições e público participante nos projetos e Premiações Acadêmicas que em 2019 atingiu o

público de 1.003 pessoas. Entre os desafios enfrentados destaca-se o Monitoramento da Qualidade do Ensino , o aumento

das vagas ofertadas para Arquitetura e Urbanismo na modalidade à distância, a Revogação do Parecer CFE 19/1987,

referente ao currículo básico do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e o Monitoramento

das atividades de extensão universitária .

Avantis –Jaqueline Andrade- 15/5/2019                                     

O CAU/SC, através da Comissão de

Ensino e Formação e em parceria com
o setor de Fiscalização, realizou em
2019 a visita em 20 escolas de
arquitetura e urbanismo em 16
cidades de Santa Catarina e levou a
palestra “CAU nas Escolas” para 920
estudantes e professores de
Arquitetura e Urbanismo. O projeto
CAU nas escolas é realizado desde
2015 e objetiva aproximar o CAU das
Instituições de Ensino Superior com
temas pertinentes à formação dos
estudantes, esclarecendo o papel do
Conselho, levando conhecimento
sobre leis e códigos que regem a
profissão.

Unisul Tubarão- Gabriela Pereira

Udesc – Everson Martins



O CAU/SC participou, através dos conselheiros (as) de cada região, de 30 solenidades

de colação de grau dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no estado de Santa Catarina em
2019. Com o objetivo de disseminar o conhecimento a respeito da legislação profissional
entregou a cada formando um Kit denominado “Novo Arquiteto,” composto por um bloco
de anotações contendo um QR CODE que direciona o novo profissional a um website com a
legislação profissional, além de conter uma caneta personalizada e post it, ao todo foram
entregues em torno de 682 kits – “Novo Arquiteto”.

Outra ação do CAU/SC, através da Comissão de Ensino e Formação, é a entrega
de um livro ao aluno que se destacou durante o curso de Arquitetura e Urbanismo indicado
pela própria instituição através de ofício específico, esta ação visa a promoção da educação
e zelar pelo aperfeiçoamento do ensino. Em 2019 foram 29 livros “João Batista Vilanova
ARTIGAS - Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-
1967” do autor Miguel Antonio Buzzar.



A CEF/SC inovou em 2019 ao propor uma
nova versão do prêmio TCC, unido a 7ª edição do

Prêmio Estudante com a 1ª edição do Prêmio
Professor, além de estabelecer uma premiação
especial para um tema relevante. O tema
selecionado em 2019 foi “O Lugar da arquitetura
frente a catástrofes – arquitetura emergencial
e/ou reconstrução das aglomerações humanas
atingidas”.

Assim foi criada a Premiação Acadêmica
2019, um projeto lançado em novembro de 2019
que visa avaliar e premiar Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCC), elaborados no segundo semestre
de 2018 e primeiro semestre de 2019 e premiar a
melhor e mais inovadora prática de ensino
proposta ou adotada pelos professores dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina,
fomentando o aperfeiçoamento do ensino e
estimulando um debate qualificado a respeito dos
trabalhos e das práticas acadêmicas

Participaram do concurso: 

45 Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC)

03 Inovadoras Propostas de Ensino

http://premiacaoacademica.causc.gov.br/ 



Também em 29/07/2019 foi realizado o “2º
Encontro de Coordenadores de Curso de
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina”, o
evento estruturado em dois períodos, foi
fundamental para promover a integração e o
alinhamento de propostas pedagógicas e
curriculares dos cursos, assim como a troca de
experiências exitosas, compartilhamento de
dificuldades mútuas e fortalecimento de ações
conjuntas.de 19 coordenadores de curso de
arquitetura e urbanismo de 14 instituições de ensino
de arquitetura e urbanismo, reunindo 26
participantes.

26 Participantes

19 Coordenadores de curso 

14 Instituições de ensino de 

Arq. e Urb. 

Localização das IES que participaram do 2º encontro. 



Em 2019 a CEF/SC realizou um piloto de um novo
formato a ser realizado em 2020, é o CAU nas Escolas -
Docentes e foi um sucesso! A instituição de ensino
selecionada foi a Uniavan, o critério de seleção
utilizado foi maior engajamento no CAU nas Escolas
2019 e maior nº de professores.

DIAGNÓSTICO SOBRE ENSINO DE ARQ. E URB. EM SANTA CATARINA

A CEF/SC iniciou em 2019 um levantamento de dados
com base nas informações públicas disponíveis no site do e-
Mec e Igeo (área pública) sobre as Instituições de Ensino de
Arquitetura e Urbanismo em Santa Catarina. A intenção é
publicar em 2020 um atlas com as diversas e relevantes
informações sobre os cursos.

CAU nas ESCOLAS - DOCENTES

REGISTRO DE ATIVIDADE ACADÊMICA (RAA) 

Em 2019 a CEF/SC recebeu o ofício nº01/2019 da Universidade do Contestado
(UNC) apresentando o projeto sobre o Registro de Atividade Acadêmica (RAA) que
objetiva criar uma aba no SICCAU para que os acadêmicos possam registrar seus
projetos desenvolvidos em âmbito acadêmico e auxiliá-los desde a graduação no
preenchimento das atividades. A proposta foi encaminhada ao CAU/BR para análise
com base a Deliberação 48/2019 da CEF/SC.

CAU nas ESCOLAS- DOCENTES – UNIAVAN -2/10/2019 
Jaqueline Andrade



Com o objetivo de promover a
capacitação dos arquitetos e urbanistas,
estimular o conhecimento, o uso criativo e a
difusão das melhores práticas em Arquitetura
e Urbanismo, bem como influenciar as
diretrizes do ensino de Arquitetura e

Urbanismo e sua formação continuada,
fomentando o desenvolvimento de
competências na Arquitetura e Urbanismo, o
CAU/SC publicou em 2019 o edital de
chamada pública nº 03/2019 visando a
seleção de projetos relevantes, de âmbito

municipal e/ou estadual, que promovam o
conhecimento, o fortalecimento e a
formação continuada do profissional em
Arquitetura e Urbanismo no estado de Santa
Catarina para concessão de PATROCÍNIO,
por meio de celebração de Termo de
Fomento, conforme disposições da Lei Federal
nº 13.019/2014, Decreto Federal nº 8.726/2016
e a Deliberação Plenária nº 171/2017. Foram
ao todos 9 projetos inscritos, 8 selecionados e
1 desclassificado, e a concessão do
patrocínio foi efetivada para 7 projetos que
apresentaram o plano de trabalho de acordo
com os requisitos do edital.

CLASSIFICAÇÃO ENTIDADES

CNPJ

NOME DO 

PROJETO NOTA

QUANTIDADE 

DE COTAS 

SOLICITADAS

1º Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

Curso sobre planos diretores e 

zoneamento municipal para 

Arquitetos e Urbanistas e 

sociedade
9,05

3*

2º Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

Como Planejar e Gerenciar 

uma obra
8,18

1

3º
Entidade Instituto Gentes de 

Direitos. 

CNPJ:32.881.673/0001-94

I Congresso de Direito à cidade 

de Santa Catarina
8,14

2

4º
Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

Projetos para cozinhas 

profissionais: restaurantes, 

bares, hotéis, hospitais e 

serviços de alimentação em 

geral
7,97

1

5º Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

A concepção estrutural e a 

arquitetura
7,94

1

6º Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

Comercialização, orçamento 

de preço e gestão
7,88

1

7º
Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Concórdia e da 

Microregião.

CNPJ: 78.478.740/0001-25

Curso Gestão de Obras

7,69
1

8º
Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento Santa 

Catarina.

CNPJ:83.813.477/0001-13

Atuação profissional- Fazendo 

a diferença no projeto 

arquitetônico
7,63

1

Disponível em: :http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/chamadas/18535/Ata-da-
Reuni%C3%A3o-da-Comiss%C3%A3o-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-Edital-03-2019.pd f

Edital de Chamada Pública nº03/2019 -
Formação Continuada

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/chamadas/18535/Ata-da-Reuni%C3%A3o-da-Comiss%C3%A3o-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-Edital-03-2019.pdf


R$  22.500,00
55% do previsto

0,3
% da receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Estimular o conhecimento, o uso de processos

criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

4.5. Patrocínios



Em 2019, o CAU/SC lançou

quatro editais de chamada

pública para fomento de boas

práticas focadas na

arquitetura e urbanismo.

Sendo que, dois deles estão

vinculados a outros objetivos

estratégicos e um, que está

em andamento, utilizará o

orçamento de 2020.

Para o Objetivo Estratégico em comento, foi lançado o Edital de Chamada Pública

01/2019 – Atendendo ao tema “Responsabilidade. Ação. Transformação”, o edital é
uma iniciativa da Comissão de Organização, Administração e Finanças, o CAU/SC.

Neste objetivo estratégico atingimos a meta de 45%, uma vez que dos 09 projetos

inscritos, foram aceitos e habilitados pela Comissão de Seleção apenas 04, que

solicitaram quotas que perfizeram o total R$ 22.500,00 (o valor disponível para o edital

era de R$ 50.000,00).

.

PATROCÍNIOS:



PROJETOS CONTEMPLADOS DOS EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO Nº 01/2019:

Projeto: Cidade das
Abelhas
Objetivo: Contribuir
para o processo de
reestruturação do
Parque Cidade das
Abelhas, evidenciando

sua vocação como
parque urbano e seu
potencial como
espaço de lazer para a
comunidade.

Projeto: Espaço do fogo e a presença
indígena na UFSC
Objetivo: Construir uma estrutura física
semi circular de ambientação para o
espaço do fogo, com a participação
das comunidades indígenas e
estudantes de arquitetura e

urbanismo, em que pretende-se
estabelecer um ambiente que
compreende culturalmente a
presença e importância do fogo para,
assim, trazer rituais e costumes
indígenas de volta à rotina dos
estudantes.

Projeto: Ágora: Um espaço de
arte e convivência na UFSC
Objetivo: promover um espaço
qualificado, dinâmico e aberto
no campus Trindade da UFSC,
capaz de estimular
apresentações de artes

cênicas, musicais,
performáticas, ao reaproveitar
hoje um espaço abandonado.

• Proponente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU

Projeto: Vários mundos: Burle Marx Além das Paisagens
Objetivo: Apresentação teatral peça Vários Mundos aos alunos do ensino médio e finais a importância
do paisagismo para o desenvolvimento das cidades e quanto os profissionais de arquitetura e urbanismo
são responsáveis no desenvolvimento social e ambiental – incentivar junto aos estudantes a escolha da
profissão do curso de arquitetura e urbanismo.

• Proponente: Grupo Elementos em Cena



DESAFIOS E PERSPECTIVAS:

O Fomento a projetos por meio de

Editais de Chamada Pública de Patrocínio,

regidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e

regulamentado pelo Decreto Federal nº

8.726/2016 é uma maneira de ampliar o

alcance do CAU/SC por meio de ações

concretas de aproximação e suporte a

iniciativas sociais que dialogam com as

cidades.

Para concretizar tais ações com

sucesso, tanto o CAU/SC como as OSC

patrocinadas precisam estar atentas à

legislação, haja vista que muitas das parcerias

envolvem a transferência de recursos

financeiros entre a Administração Pública e as

Entidades Privadas sem fins lucrativos, o que

torna o tema bastante delicado e gera

inúmeras dúvidas e inseguranças para os

envolvidos.

Com o objetivos de trazer mais

segurança para os processos de patrocínio,

favorecendo às Entidades Patrocinadas a

possibilidade de focar mais no objeto dos

projetos e menos nos trâmites burocráticos, o

CAU/SC promoveu, no mês de fevereiro de

2020 uma capacitação destinada

especialmente a representantes de

organizações sem fins lucrativos e instituições

de ensino que desejam firmar parcerias com o

CAU/SC por meio da participação nos editais,

apoios institucionais ou acordos de

cooperação técnica.

O intuito, para 2020 e exercícios

seguintes, é de realizar mais capacitações

como essa, incluindo as OSC, além dos órgãos

de controle da Administração Pública, de

forma participativa, na sugestão de ideias e

conteúdos a serem abordados nas próximas
edições.



Para os Editais de
Chamada Pública de Patrocínio
de 2020, o CAU/SC está
desenvolvendo o Portal Online
de Parcerias, no qual serão
realizados os procedimentos
relativos aos processos de
parceria, desde as inscrições até
a fase de prestação de contas.

O objetivo é a
aproximação com as inúmeras
OSC espalhadas por todo o
Estado de Santa Catarina,
igualando as oportunidades e
condições de participação.
Outro aspecto positivo é a
informatização dos processos, o
que reduz custos ao CAU/SC,
assim como às OSC
participantes, reduz também a
utilização de papéis,
transformando a maior parte do
processo em digital, o que

facilita a transparência de um
maior número de informações,
além de cooperar mais
diretamente com os ODS 12, 13
e 15. Imagem parcial do portal em desenvolvimento



IMAGEM DE PÁGINA DO PORTAL EM DESENVOLVIMENTO:

Imagem parcial do portal em desenvolvimento



R$  00,00*
% sem previsão

0,0*
% da receita líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Estimular a produção da arquitetura e urbanismo

como política de Estado

4.6. Acordos e Parcerias 

* Ações desenvolvidas sem a necessidade de aporte de recursos



Além das parcerias firmadas com transferência de recursos, através dos Termos de

Fomento, o CAU/SC celebrou diversas outras parcerias sem transferência de recursos, ampliando suas
relações institucionais, tendo como horizonte a proteção da sociedade, estimulando a produção da
arquitetura e urbanismo como política de Estado.

Em 2019 o CAU/SC firmou acordo de cooperação e memorandos de intenções com as
seguintes instituições e objetivos:

• Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2019 com o Consórcio de Informática na Gestão Pública
Municipal - CIGA e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR . Cooperação entre as
partes, visando a disponibilização de informações dos municípios, quando cooperantes e
consorciados ao CIGA, envolvidos nesse processo, às futuras ações de fiscalização a serem

realizadas pelas instituições fiscalizadoras, para averiguar o atendimento das normas vigentes e a
responsabilidade técnica dos profissionais e empresas, podendo estas informações inseridas no
sistema informatizado de georreferenciamento do CAU/BR, serem disponibilizadas para outros
órgãos e/ou instâncias fiscalizadoras em prol do interesse público.

• Acordo de Cooperação nº 02/2019 como o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis –
IPUF. Apoio Institucional para divulgação dos eventos "Caminhada e Passeio Ciclístico -
Florianópolis 34 anos" e cessão da marca institucional do CAU/SC para a divulgação deste
evento.

• Acordo de Cooperação nº 03/2019 com a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB.
Apoio do CAU/SC na divulgação do evento “Palestra institucional Mobilidade Urbana Sustentável,
uma experiência internacional e as possibilidades em cidades médias e regiões metropolitanas
brasileiras” que será pré-lançamento do curso “Mobilidade”, bem como a cessão da logo do
CAU/SC para a divulgação desse evento, conforme Solicitação de Apoio Institucional proposta e
apresentada pela FURB, parte integrante deste Acordo.



• Acordo de Cooperação nº 04/2019 com o SINDUSCON - Joinville. Apoio institucional para o
Seminário "As novas Ferramentas Urbanísticas Indispensáveis para a Construção de Joinville"

• Acordo de Cooperação nº 05/2019 com a Federação Catarinense de Municípios – FECAM.
Implementação de ações conjuntas entre as partes para desenvolvimento de ações e atividades
que promovam a eficiência, efetividade e aperfeiçoamento na área da habitação de interesse
social, infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade junto aos municípios catarinenses.

• Acordo de Cooperação nº 06/2019 com o SEBRAE/SC. Parceria para desenvolvimento do Projeto
Arquitetando Seu Negócio, que consiste em aplicação de cursos aos Arquitetos e Urbanistas (e
estudantes) de diferentes regiões do Estado com conteúdo voltado a gestão dos escritórios de
Arquitetura e Urbanismo.

• Acordo de Cooperação nº 07/2019 com a Associação Empresarial de Imbituba. Apoio
institucional por parte do CAU/SC, consistente na divulgação do evento "Canteiro de Ideias: Ética
na Arquitetura e na Engenharia“.

• Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2019 com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano -
SEDUR do Município de Chapecó. Viabilizar a aplicação da Lei 11.888/2008, ou seja, garantir a
assistência técnica pública e gratuita para o projeto, a edificação, a reforma e a ampliação de
habitação de intresse social às famílias de baixa renda do Município de Chapecó, bem como,
regularizações, fundiária e edilícia, e realização de projetos de urbanização neste Município.

• Acordo de Cooperação nº 09/2019 com a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB.

Estabelecimento de apoio institucional por parte do CAU/SC, sem transferência de recursos
financeiros, à proponente para realização do Curso de Especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho.



• Acordo de Cooperação nº 10 /2019 com a Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB .
Apoio institucional por parte do CAU/SC, sem transferência de recursos financeiros, à
proponente para realização do Curso de Especialização, Latu Sensu, em Mobilidade Urbana
Sustentável.

• Acordo de Cooperação nº 12/2019 com o Instituto Gene Blumenau. Apoio institucional por parte
do CAU/SC, consistente na divulgação do evento "Fastbuilt Experience“.

• Acordo de Cooperação Técnica nº 13/2019 como o Ministério Público de Santa Catarina - MPSC e
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONEDE/SC. Promover o intercâmbio
e a cooperação técnica, científica e operacional entre as partes, visando estabelecer um
mecanismo de ação conjunta e eficiente de fiscalização de forma a assegurar o cumprimento
das normas de acessibilidade nos passeios públicos e nas edificações públicas e de uso coletivo,
envolvendo a elaboração e sua operacionalização, por meio de ações preventivas, educativas e
fiscalizatórias.

• Acordo de Cooperação Técnica nº 14/2019 com a FECOMÉRCIO. Apoio institucional por parte do
CAU/SC, consistente na divulgação do evento “12º Knowledge Cities World Smmit 2019”, que
realizar-se-á nos dias 04 a 07 de novembro de 2019, na cidade de Florianópolis/SC.

• Protocolo de Intenções nº 01/2019 com o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal -
CIGA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR. Cooperação entre as partes, visando a
disponibilização de informações dos municípios, quando cooperantes e consorciados ao CIGA,
relativa às ações de fiscalização.



• Protocolo de Intenções nº 02/2019 com a Prefeitura Municipal de Florianópolis - Secretaria de
Mobilidade Urbana. Intercâmbio de comunicações entre as partes e realização de ações
conjuntas com o objetivo de fomentar a mobilidade urbana na cidade de Florianópolis, bem
como promover a eficiente fiscalização das obras de Arquitetura e Urbanismo, a redução do
número de ocupações irregulares, a promoção da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da
Lei nº 11.888/2008 (Lei de Assistência Técnica), o respeito às normas de acessibilidade e o respeito
ao ordenamento jurídico em geral.

• Memorando de Intenções nº 03/2019 com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande
do Sul – CAU/RS e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná - CAU/PR. Estabelecimento de
intercâmbio de informações entre as partes celebrantes e realização de ações conjuntas que
fomentem o exercício profissional, o contexto do aperfeiçoamento e do planejamento urbano e
ambiental e assistência técnica pública e gratuita, com o propósito de buscar a integração de
ações que promovam uma atuação em rede e abrangência regional.

• Protocolo de Intenções nº 04/2019 com o Ministério Público de Contas de Santa Catarina – MPC.
Estabelecimento de intercâmbio de comunicações entre as partes celebrantes e realização de
ações conjuntas com objetivo de promover, no Estado de Santa Catarina, a eficiente fiscalização
das obras de Arquitetura e Urbanismo, a redução do número de ocupações irregulares, a
promoção da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e da Lei nº 11.888/2008 (Lei de Assistência
Técnica), o respeito às normas de acessibilidade, o respeito ao Código de Defesa do Consumidor,
a observância da moralidade administrativa e de boas práticas na gestão pública e o respeito ao
ordenamento jurídico em geral.



• Convênio nº 01/2019 com - TRE/SC - ALESC - GOV/SC - MP/SC - TCE/SC - UDESC - FECAM - UVESC -
IBGE - BB/AS - ENA - OAB/SC - CRA/SC - PGE - SEF - FIESC - MPC/SC - CREA – TCU. Programa
"Qualifica, Mandato de Excelência" Formação de rede de âmbito municipal, estadual e Federal,
com vistas à cooperação institucional na promoção da qualificação: a) dos agentes políticos
eleitos, em Santa Catarina, e seus gestores do pleito de 2018 e; b) dos candidatos, dos agentes
políticos eleitos, em Santa Catarina, e seus gestores do pleito 2020, visando aprimorar a gestão
pública, prevenir irregularidades e desenvolver uma visão ampla e integrada da administração e
da atuação parlamentar, favorecendo a reflexão e o debate sobre a ética pública, a
democracia, a cidadania e a responsabilidade dos Poderes Executivo e Legislativo perante a
sociedade.



R$  238.901,33
51,07 % do previsto

3,3
% receita arrecadação líquida 

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no relacionamento e

comunicação com a sociedade

4.7. Comunicação



CANAIS

Site www.causc.gov.br 

367.257
Visualizações de 

página

95.425
usuários

165
Matérias 

postadas

34 
álbuns 

fotográficos

Boletim mensal 

O Informativo CAU/SC é disparado mensalmente com 

informações as principais ações realizadas e promovidas pelo 

Conselho no período.

Whatsapp

Construção do canal CAU Comunica para divulgação de 

notícias de maneira dinâmica, direto no whats app dos 

arquitetos, com abordagem de uma linguagem mais 

coloquial. Quem participa dos eventos do CAU é consultado a 

se inscrever no CAU comunica, bem como é possível se 

inscrever através do mailing mensal.

INDICADORES:

O CAU/SC conta com serviço
terceirizado que tem como principais frentes os
trabalhos de Assessoria de Comunicação
(imprensa, relações públicas, jornalismo e
conteúdo) e estratégia para redes sociais e canais

digitais.
O desafio é conscientizar e engajar todas as partes
interessadas, dos arquitetos aos clientes, finais sobre
a capacidade transformadora da Arquitetura.

Para isso, se utiliza de um Plano de
Comunicação que propõe estruturar ações através
de maior integração de meios de comunicação
(cross media). O objetivo é dar maior alcance,
visibilidade, notoriedade e reconhecimento do
CAU/SC enquanto fonte e referência no setor de
arquitetura e urbanismo no estado de Santa
Catarina.

Para atingir este objetivo, a assessoria de
comunicação realiza a produção de conteúdos
jornalísticos nos seus mais variados gêneros
(matérias, notas, artigos, entrevistas, reportagens) e
formatos (digitais, impressos, audiovisuais).

Também cria layouts destinados a
estabelecer uma identidade visual aos produtos
comunicativos do CAU/SC.



Facebook

A mais antiga rede social utilizada pelo CAU/SC é utilizada 

para visibilizar as ações do Conselho e um clipping de notícias 

relevantes oferecido pelo CAU/BR. 

17.550 fãs (180 fãs a mais em relação ao ano anterior)

Média de postagens mensais: 50 publicações

Instagram 

Vem se tornando a mais importante rede social do CAU/SC em 

termos de interação. Em 2019, o CAU/SC procurou explorar as 

múltiplas ferramentas disponíveis no Instagram (posts, stories, 

IGTV) e obteve um crescimento expressivo de seguidores.

7.362 seguidores (2.237 a mais em relação ao ano anterior)

447 postagens no ano 

Youtube

O canal do CAU/SC no Youtube ofereceu espaço para a 

hospedagem de audiovisuais produzidos ou apoiados pelo 

CAU/SC mas primordialmente para a transmissão ao vivo das 

reuniões plenárias. 

447 inscritos – 130 a mais em relação a 2018 

11,7 mil visualizações

REDES SOCIAIS

Em atenção ao Plano de Comunicação, o serviço de

assessoria de imprensa desenvolvido pelo CAU/SC atuou

com foco na otimização do trabalho de redes sociais,

procurando gerar sinergia entre elas, potencializando o

alcance e impacto das mensagens e da própria atuação

do CAU/SC junto a seus diferentes públicos de interesse.

O CAU/SC se serve de publicações e interações

espontâneas e estrategicamente utiliza impulsionamento

de conteúdos sob responsabilidade financeira da

agência contratada.

Em 2019, as redes sociais foram ferramentas importantes

para a realização de campanhas colaborativas que

incentivaram a participação do público.

Outros canais de acesso à informação:

* Portal da Transparência: http://transparencia.causc.gov.br/

* e- SIC: http://transparencia.causc.gov.br/e-sic/

http://transparencia.causc.gov.br/
http://transparencia.causc.gov.br/e-sic/


PEÇAS GRÁFICAS, CONCEITUAÇÃO E RACIOCÍNIO CRIATIVO

Todos os anos, o CAU/SC define o

tema do ano, uma identidade para

as suas ações comunicativas. Em

2019, o conceito desenvolvido foi

RESPONSABILIDADE, AÇÃO,

TRANSFORMAÇÃO”. Em torno de 200

peças foram produzidas para

reforçar a comunicação em 2019.



CAMPANHA PUBLICITÁRIA

O CAU/SC contou ainda com os serviços

da agência de Publicidade 9mm que

desenvolveu, entre outros trabalhos, uma

ampla campanha publicitária de

abrangência estadual.

PERÍODO: Junho/Julho

- Impactos aferidos: 6.005.691 milhões

- VT veiculado na emissora SBT em seis

praças (Florianópolis, Joinville, Criciuma,

Blumenau, Chapecó e Lages),

abrangendo todo o estado, gerou

4.638.570 impressões

- Spot veiculado em seis emissoras de

rádio (CBN GRANDE FLORIANÓPOLIS,

CBN REGIÃO DE BLUMENAU, SOM MAIOR

REGIÃO DE CRICIÚMA, RÁDIO CLUBE

LAGES, RÁDIO GLOBO JOINVILLE,

ATLÂNTIDA FM CHAPECÓ) - 122

veiculações

- Anúncio em seis jornais impressos

(DIÁRIO CATARINENSE, JORNAL DE SANTA

CATARINA, A NOTÍCIA, TRIBUNA DE

NOTÍCIA, CORREIO LAGEANO, DIÁRIO DO

IGUAÇU)

- Google Ads – 367.121 impressões

- Campanha de display – 300.285

impressões

MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS

16 conteúdos veiculados em 

espaço publicitário do portal 

de notícias G1
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Campanhas participativas –

interação do público no Dia 

do arquiteto – 15/12

01
1º Concurso de 

Fotografias e 

Croquis do CAU/SC 

Com o intuito de promover a
arquitetura catarinense e coletar
imagens para utilizar na
comunicação, foi proposto um
concurso de Fotos e Croquis de

arquitetura catarinense. O concurso
está alinhado aos eixos do Congresso
UIA 2020.

Como forma de tornar a
comunicação mais participativa, o
CAU/SC promoveu uma campanha
diferente para o Dia do Arquiteto em
2019. Pediu que os arquitetos
enviassem fotos suas e relatos de
como atuam na profissão. O resultado
foi um sucesso e amplificou
significativamente o impacto das
postagens no período.

DESTAQUES: 



R$  201.848,28
113 % do previsto

2,8
% receita arrecadação líquida 

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e

Urbanismo

4.8. Assistência Técnica



Para fomentar o acesso da sociedade à Arquietutra e Urbanismo, o CAU/SC investiu R$
201.848,28 (113% do previsto), alcançando o limite em relação ao mínimo estabelecido pelas
Diretrizes Orçamentárias (2,8%).

Importante reforçar que as ações do CAU/SC se baseiam em um Planejamento
estratégico (PEI-ATHIS) elaborado em 2017 e que vem sendo colocado em pratica desde 2018.
Dentre as ações oriundas do PEI-ATHIS, citamos: Curso de Capacitação em ATHIS nas cidades de
Florianópolis e Chapecó, com participação direta de 90 pessoas capacitadas, 2 comunidades de
baixa renda participando do processo, 156 pessoas participando das palestras de abertura de
cada uma das oficinas; efetivação de Acordo de Cooperação técnica no âmbito da ATHIS junto
à prefeitura de Chapecó, com potencial de impacto, a médio prazo, para toda a população do
município de Chapecó, à medida que as ações conjuntas tenham efeito; Edital de patrocínio
para fomento de boas práticas em ATHIS – foram contempladas quatro ações, uma em Laguna –
com participação direta de 8 famílias e toda uma comunidade envolvida, bem como técnicos
atuantes no projeto, outra em Criciúma – com produção de um documentário sobre metodologia
de trabalho em ATHIS a ser disponibilizado para toda população, outro uma oficina focada em
empreendedorismo social para profissionais liberais e agentes comunitários com participação de
mais de 40 pessoas; e por fim, um seminário para debate sobre a implantação de uma Residência
em Arquitetura e Urbanismo, aos moldes da Residência médica, com palestras dos principais
nomes nacionais no âmbito da ATHIS e participação de mais de 300 pessoas em dois dias de
atividades.

Na perspectiva da mediação de conflitos, foi desenvolvido um documento para
ingresso do CAU/SC como Amicus Curiae em processos de reintegração de posse de áreas
ocupadas por movimentos sociais de luta por moradia. E, por fim, foi realizada uma ação de

divulgação da política de ATHIS do CAU/SC e da lei 11.888/08 em eventos pelo estado e agendas
institucionais, com participação de mais de cerca de 180 pessoas em atividades pelo estado.



As ações realizadas pelo CAU/SC

buscaram fortalecer e consolidar a ATHIS no

estado, incluindo os profissionais da área,

representantes do poder público e sociedade

civil. A principal ação desenvolvida foi o Curso

de capacitação em ATHIS (próximo slide), que

buscou aprofundar o conhecimento e gerar um

debate mais profundo sobre a ATHIS, com vista

a sua implementação tanto enquanto política

pública como atividade profissional no setor

privado.

Além do curso, foi desenvolvida uma

minuta padrão para realização de Acordos de

cooperação técnica com municípios, como

forma de orientar e fomentar a implantação da

ATHIS. Foi elaborado um documento técnico

para auxiliar os juristas na tomada de decisão

em processos de reintegração de posse de

assentamentos humanos de baixa renda. A

promoção e participação em eventos de

divulgação da política de ATHIS do CAU/SC e

da lei 11.888/08 em eventos pelo estado e

agendas institucionais também marcaram o

ano de 2019, contribuindo ainda mais para a

sensibilização da sociedade civil sobre o tema.

Também foi lançado um Edital de

patrocínio para fomento de boas práticas em

ATHIS (ao lado e já descrito no item 4.5).

http://www.causc.gov.br/projetos/athis/



RESULTADOS
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus

malesuada libero, sit amet commodo magna eros

quis urna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus

malesuada libero, sit amet commodo magna eros

quis urna.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna

eros quis urna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus

malesuada libero, sit amet commodo magna eros

quis urna.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna

eros quis urna.
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elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus

malesuada libero, sit amet commodo magna eros

quis urna.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna

eros quis urna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce

posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus

malesuada libero, sit amet commodo magna eros

quis urna.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa.

Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus

lectus malesuada libero, sit amet commodo magna

eros quis urna.
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R$  289.466,48
80,18 % do previsto

3,95
% receita arrecadação líquida 

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas

no planejamento territorial e na gestão urbana

4.9. Política Urbana



Para garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão 
urbana, o CAU/SC investiu R$ 70.500,79  ( 90,27% do previsto).  

PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES: 

• Fundamentos para as cidades 2030: Tem como objetivo ser um instrumento de apoio aos profissionais,
Prefeituras, Câmaras de Vereadores, e Ministério Público para a elaboração, implantação, gestão e
fiscalização da implantação de Planos Diretores Participativos e suas revisões com orientação dos ODS
da ONU. Foi realizado o Seminário Cidades 2030 para apresentar o diagnóstico para a sociedade e
compreender os principais entraves para a construção, aplicação e revisão dos Planos Diretores nos
municípios catarinenses.

• Câmaras Temáticas: As Câmaras Temáticas de “Acessibilidade”, “Estudos Urbanos” e “Cidade:
Patrimônio de Todo”s são coordenadas pela CPUA-CAU/SC e fazem parte da Plataforma de
Participação ativa, uma das principais ações de interlocução do CAU com a sociedade.

• REPRESENTANTES REGIONAIS DO CAU/SC: Com o objetivo de estar presente de forma descentralizada
pelo estado, o CAU/SC nomeia representantes em Conselhos/Colegiados/Fóruns de órgãos públicos
ou privados, todos relacionados a políticas urbanas e ambientais. Criou-se a Plataforma e o Manual de
Representantes do CAU/SC, para facilitar o processo de comunicação e informação entre os
representantes e a CPUA. A plataforma reúne documentos, relatórios de Representação, e permite a
formação de um banco de dados de interessados para futuras demandas por representações. O

manual do representante instrui e informa sobre o processo de representação, à luz do que o CAU/SC
preconiza.



• Encontro CPUA SUL e Evento: Análise de territórios Complexos: a renovação urbana de áreas centrais
históricas: Evento ocorreu nos dias 03 e 04 de junho/19 e foi uma reunião conjunta com a CPUA/BR,
CPUA/SC, CPUA/RS e CPUA/PR com o objetivo de debater as áreas centrais históricas das cidades. Foi
realizada visita à área leste do centro histórico de Florianópolis, palestras e discussões sobre o tema
Renovação Urbana. Desse importante encontro foi gerado um documento de recomendações do
CAU/SC e um acordo de cooperação entre os CAU/SC, RS e PR.

• III Seminário Internacional de Planejamento Urbano: Participação e Insurgência: Evento com
correalização do CAU/SC, ocorreu nos dias 20 e 21 de agosto de 2019 (parceria com o Laboratório
Cidade e Sociedade - LABSC na UFSC). O Seminário que teve como objetivo refletir sobre processos
participativos em Planejamento Urbano e sobre práticas espaciais às quais denominamos de
insurgentes por não estarem contempladas no quadros institucionais responsáveis pelo planejamento

e gestão municipais.

• CPUA Itinerante: Acessibilidade I Patrimônio: O evento contou com palestras sobre acessibilidade e
sobre patrimônio histórico e fez parte do Circuito Urbano, da ONU Habitat, que esse ano teve como
tema ‘Cidades Inovadoras e Inclusivas’.

• Cidade: Patrimônio de todos – As oportunidades e responsabilidades na Preservação do Patrimônio
Cultural: com o objetivo de propor uma reflexão teórica acerca da crescente perda de exemplares
significativos do Patrimônio Cultural Catarinense.



01
Representantes Regionais do CAU/SC
Plataforma e Manual Plataforma de Representantes no site do CAU/SC -

http://www.causc.gov.br/projetos/plataforma-de-

representantes/ 

01

Nomeações de representantes
em Conselhos, Colegiados e

Fóruns de órgãos públicos ou
privados (Conselho de Patrimônio,
da Cidade, de revisão de Planos
Diretores, Ambientais, etc.), todos
relacionados a políticas urbanas e
ambientais

15
Relatórios de 
representação 
enviados/analisados 13

Mapa com a disposição dos
Representantes do CAU/SC
indicados em 2019,
marcando a aproximação
do Conselho com os
arquitetos e as demandas da
sociedade em todo o estado
de Santa Catarina.



02 FUNDAMENTOS PARA AS 
CIDADES 2030

02

Serão produzidas 2 mil cópias do manual a 

serem entregues a gestores e técnicos das 

prefeituras municipais de SC.

Este projeto foi desenvolvido para
orientar o poder público na criação,
implementação, revisão de Planos
Diretores Participativos com orientações a
partir dos ODS da ONU. Propõe
estratégias para que os planos diretores
possam atender melhor as demandas
das cidades catarinenses.
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Região Leste do Centro Histórico de

Florianópolis – Foto Jaqueline Andrade

03 04

03 Encontro CPUA SUL  e Evento: 

Análise de territórios Complexos: a 
renovação urbana de áreas 
centrais históricas.

III Seminário Internacional de 
Planejamento Urbano: 
Participação e Insurgência

Florianópolis

Refletir sobre processos participativos em 

Planejamento Urbano e sobre práticas espaciais 

às quais denominamos de insurgentes por não 

estarem contempladas no quadros institucionais 

responsáveis pelo planejamento e gestão 

municipais

Produção de documento ao 

CAU/BR com recomendações 

sobre as melhores práticas de 

renovação urbana

Evento: Análise de territórios 

complexos - a renovação 

urbana de áreas centrais 

históricas
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05

CPUA Itinerante –
Acessibilidade | Patrimônio

05

06

Cidade: Patrimônio de todos –
As oportunidades e 
responsabilidades na 
Preservação do Patrimônio 
Cultural.

Blumenau

Joinville

Dois importantes eventos produzidos 

com a participação ativa das 

Câmaras Temáticas de 

Acessibilidade e Cidade: Patrimônio 

de todos

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO ATIVA: Projeto que tem por

objetivo trazer a visão de profissionais externos ao CAU

(arquitetos ou não) para discussões pertinentes à Arquitetura e

Urbanismo. Tem como principal ferramenta as Câmaras

Temáticas. A CPUA coordena as Câmaras de Acessibilidade,

Cidade: Patrimônio de Todos e de Estudos Urbanos e Ambientais.



5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS
ESPECIAIS DE GESTÃO

MERCADO PÚBLICO – FLORIANÓPOLIS/SC
Fonte: www.pmf.sc.gov.br

http://www.pmf.sc.gov.br/


5.1. Gestão de pessoas

AÇÕES DESTAQUE

Curso de Especialização em Direito Urbanístico 
e Ambiental para a Assessora Jurídica Isabel

Investimento Realizado
R$ 129.581,00

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS

Curso presencial: 1º Núcleo Nacional de 
Assessores jurídicos: controle da legalidade nos 

processo de licitações

Workshop Propósito e Sentido no Trabalho oferecido 
ao final do ano para todos os empregados e estagiários

Treinamento SGI – realizado em Brasília/DF

Treinamento Tabela de Honorários de 
Serviços de Arquitetura e Urbanismo

LIMITES Programação 2019 Executado 2019 Variação  

Despesas com Pessoal sobre as 
Receitas Correntes. Não considerado 

os valores de rescisão e benefícios

Valor 4.450.326,99 4.024.216,32 (9,6)

%  50,5% 47,9% (2,6)

Capacitação (mínimo de 2%  e 
máximo de 4%  do valor total das 
respectivas folhas de pagamento -

salários, encargos e benefícios)                  

Valor 100.000,00 129.580,84 29,6 

%  2,1% 2,9% 0,9

R$33.921,00 

R$56.776,00 

R$100.485,00 

R$129.580,84 

 R$-

 R$20.000,00

 R$40.000,00

 R$60.000,00

 R$80.000,00

 R$100.000,00

 R$120.000,00

 R$140.000,00

2016 2017 2018 2019

O gráfico demonstra a evolução nos investimentos de capacitações nos 
últimos 4 (anos) anos.

* Média de horas de treinamento por colaborador/dirigente (quantidade de 
horas de treinamento/quantidade de pessoas): 22,7 



Gestão de pessoas

No ano de 2019, foram construídas normativas importantes referentes à Gestão de Pessoas no CAU/SC.
Esses documentos foram elaborados por um Grupo de Trabalho formado por empregados do Conselho e
também através de consulta aos demais abrangidos pelas regras.

Conformidade Legal

Portaria de Benefícios

• http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-
Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf

Portaria de Diárias

• http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/08/Portaria-normativa-n%C2%BA-005-2019-
Altera-a-Portaria-normativa-n%C2%BA-002-2019.pdf

Portaria de Procedimentos Internos

•http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/08/Portaria-normativa-n%C2%BA-004-2019-Procedimentos-
Administrativos.pdf

Portaria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

•http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-003-2020-Institui-Sindic%C3%A2ncia-e-
do-PAD.pdf

Código de Conduta dos Empregados do CAU/SC

•http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-001-2020-Institui-C%C3%B3digo-de-
Conduta-Empregados-CAU-SC.pdf

Código de Conduta dos Gestores do CAU/SC

•http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-002-2020-Institui-C%C3%B3digo-de-
Conduta-Gestores-CAU-SC.pdf

http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/10/Portaria-normativa-n%C2%BA-007-2019-Regulamenta%C3%A7%C3%A3o-benef%C3%ADcios-empregados1.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/08/Portaria-normativa-n%C2%BA-005-2019-Altera-a-Portaria-normativa-n%C2%BA-002-2019.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2019/08/Portaria-normativa-n%C2%BA-004-2019-Procedimentos-Administrativos.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-003-2020-Institui-Sindic%C3%A2ncia-e-do-PAD.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-001-2020-Institui-C%C3%B3digo-de-Conduta-Empregados-CAU-SC.pdf
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/normativas/2020/01/Portaria-normativa-n%C2%BA-002-2020-Institui-C%C3%B3digo-de-Conduta-Gestores-CAU-SC.pdf


Gestão de pessoas

FORÇA DE TRABALHO

25%

49%

13%

13%

Composição da 
Força de Trabalho

Conselheiros
Empregados Efetivos
Estagiários
Cargos em Comissão

65% 
mulheres*

35% 
homens*

*considerando o total de empregados

3
74
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CARGOS EM COMISSÃO CARGOS EFETIVOS

Distribuição dos Arquitetos e 
Urbanistas no Corpo Funcional

Arquitetos e Urbanistas Demais

As avaliações de desempenho
dos empregados, onde são
analisadas competências
humanas e funcionais, foram
realizadas no mês de
dezembro de 2019 e possuem
efeito para a progressão por
mérito de acordo com o PCCS.

Avaliação de Desempenho

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

R$

Gastos com Pessoal*

2017 2018 2019

É possível perceber a evolução no
gastos com pessoal que se justifica
pela criação de 3 funções
gratificadas, pelas progressões
funcionais do PCCS, pelos ajustes
salariais e pelas licenças-
maternidade e consequente
contratação de empregados
temporários pra substituição.



5.2 Gestão orçamentária e financeira
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Nesta seção serão apresentados as principais informações

sobre a execução orçamentária e financeira do CAU/SC para o

exercício de 2019, além de traçar comparativos com os

resultados dos últimos anos.

Em 2019 o CAU/SC apurou Superávit

Orçamentário de R$ 685.509,00, com a

realização 95,39% da Receita Corrente prevista

e 87,42% da Despesa Corrente executada.

O resultado orçamentário de 2019 foi o mais alto

dos últimos 5 anos, aumentando a média para

R$ 458.176,59

Resultados Orçamentários dos últimos 
exercícios

2019 R$ 685.509,00 

2018 R$ 300.362,15 

2017 R$ 427.981,27 

2016 R$ 591.627,50 

2015 R$ 285.403,03 

Média R$ 458.176,59 

 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

2019 2018 2017 2016 2015 Média

RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS POR FASSE DA DESPESA

RECEITA ARRECADADA DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA

R$ 8.406.889,53 R$  7.721.380,53 R$ 7.570.217,31 

SUPERÁVIT R$ 685.509,00 R$ 836.672,22 



Arrecadação

36

No que tange a arrecadação de 2019,

observou-se uma frustração de 4,61%

em relação ao estimado de receitas

correntes para o período.

ARRECADAÇÃO 2019

RECEITA ORÇAMENTO ARRECADADO % DIFERENÇA %

RECEITA REALIZADA R$ 14.932.889,00 R$ 8.406.889,53 56,30% R$ 6.525.999,47 43,70%

RECEITA CORRENTE R$ 8.813.523,00 R$ 8.406.889,53 95,39% R$ 406.633,47 4,61%

ANUIDADES R$ 3.389.098,00 R$ 3.208.202,68 94,66% R$ 180.895,32 5,34%

RECEITA DE 
SERVIÇOS (RRT + 
CAT-A) R$ 4.659.078,00 R$ 4.536.941,27 97,38% R$ 122.136,73 2,62%

FINANCEIRAS R$ 687.236,00 R$ 599.606,01 87,25% R$ 87.629,99 12,75%

OUTRAS RECEITAS 
CORRENTES R$ 78.111,00 R$ 62.139,57 79,55% R$ 15.971,43 20,45%

RECEITAS NÃO 
IDENTIFICADAS R$ - R$ 178,91 178,91% -R$ 178,91 -78,91%

38%

54%

7% 1%

ANUIDADES

RECEITA DE
SERVIÇOS (RRT +
CAT-A)

FINANCEIRAS

OUTRAS
RECEITAS
CORRENTES

Evolução da Receita Corrente dos últimos exercícios

Exercício Arrecadação Quanto cresceu
2019 R$ 8.407.132,59 R$ 1.003.292,53 

2018 R$ 7.403.840,06 R$ 339.079,94 

2017 R$ 7.064.760,12 R$ 480.431,11 

2016 R$ 6.584.329,01 R$ 674.835,43 

2015 R$ 5.909.493,58 

Média de Crescimento R$ 624.409,75 

R$8.407.132,59 
R$7.403.840,06 R$7.064.760,12 R$6.584.329,01 

R$5.909.493,58 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolução da arrecadação



Despesas
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Sendo o CAU/SC autarquia cujas atividades são voltadas para a

prestação de serviços à sociedade, seja na fiscalização, no atendimento

técnico ou nas áreas meio da instituição, percebe-se como principal

despesa auferida de Pessoal e Contratações PF, somando 60% do total.

DESPESAS 2019

Despesa Realizado %

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA R$ 7.721.380,53

PESSOAL + CONTRATAÇÕES PF R$ 4.628.414,52 59,9%

MATERIAL DE CONSUMO R$ 93.149,06 1,2%

DIÁRIAS + PASSAGENS R$ 623.438,95 8,1%

SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ R$ 1.273.136,07 16,5%

ENCARGOS DIVERSOS R$ 238.656,19 3,1%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
(CAU/BR) R$ 828.208,80 10,7%

DESPESA DE CAPITAL R$ 72.753,88 0,9%

60%

1%

8%

16%

3%

11%
1%

PESSOAL + PF

MATERIAL DE
CONSUMO

DIÁRIAS + PASSAGENS

SERVIÇOS DE
TERCEIROS PJ

ENCARGOS DIVERSOS

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES (CAU/BR)

DESPESA DE CAPITAL

Evolução da despesa empenhada

Exercício Despesa empenhada Quanto cresceu

2019 R$ 7.721.380,53 R$ 617.902,62 

2018 R$ 7.103.477,91 R$ 465.767,77 

2017 R$ 6.637.710,14 R$ 645.008,63 

2016 R$ 5.992.701,51 R$ 368.610,96 

2015 R$ 5.624.090,55 

Média de crescimento R$ 524.322,50 

R$7.721.380,53 
R$7.103.477,91 

R$6.637.710,14 
R$5.992.701,51 

R$5.624.090,55 

2015 2016 2017 2018 2019

Evolução da despesa empenhada

Analisando os 

resultados dos 

últimos 5 anos 

nota-se que a 

média de 

crescimento das 

despesas está em 

R$ 524.322,50.

As médias de 

evolução de 

arrecadação e 

despesas, dos 

últimos anos, 

apontam para a 

manutenção da 

saúde financeira 

do Conselho ao 

passo que permite 

novos desafios à 

Gestão do 

CAU/SC.



5.3 Gestão de Licitações e Contratos (incluindo de T.I.)

Dispensas 
de Licitação

Inexigibilidades de 
licitação

Tomadas de Preços

Adesão a Ata de Registro de Preços
Pregão como órgão participante

Pregões

61
Processos de contratação 

em 2019:

R$ 939.930,88

15
Procedimentos 

Licitatórios

8 Cursos para funcionários

6* Projetos de comissões
* 2 sem custo

2 – art. 24, inciso I;

32 – art. 24, inciso II;

2 – art. 24, inciso V;

2 – art. 24, inciso VIII.

Concurso

Fundamentações

 R$-

 R$20.000,00

 R$40.000,00

 R$60.000,00

 R$80.000,00

 R$100.000,00

 R$120.000,00

 R$140.000,00

I II V VIII
Fundamentação - incisos do art. 24

3 Registro de 

Preços

7* Tradicionais
*2 desertos

1 Aquisição

9* Serviços
* 2 desertos

 R$-

 R$100.000,00

 R$200.000,00

 R$300.000,00

Tradicional Registro de
Preços52

Contratações 
Diretas

• As Dispensas referentes a aquisições são feitas por meio de Cotação Eletrônica
no Sistema Comprasnet, em observância a Portaria MPDG nº 306/2001.

• Os 2 pregões desertos originaram 1 das dispensas com fundamento no inciso V,
cujo objeto é plano de saúde, o que ocasionou elevação significativa do valor
total de contratações por dispensa.

 R$-

 R$100.000,00

 R$200.000,00

 R$300.000,00

 R$400.000,00

 R$500.000,00

Inexigibilidade Dispensa

Pregão Tomada de Preços

Convite Concorrência

Concurso Leilão

Pregão Eletrônico (participante) Adesão a Ata de Registro de Preços
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ECONOMIA POR MODALIDADE

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

 R$-

 R$20.000,00

 R$40.000,00

 R$60.000,00

Aquisição Serviços

Dispensas de Licitação
(art. 24, incisos I e II)

Valor estimado Valor contratado

 R$-

 R$50.000,00

 R$100.000,00

 R$150.000,00

 R$200.000,00

 R$250.000,00

Serviço

Tomada de Preços

Valor estimado Valor contratado

 R$-

 R$100.000,00

 R$200.000,00

 R$300.000,00

 R$400.000,00

Tradicional Registro de Preços

Pregão Eletrônico

Valor Contratado Valor estimado

No ano de 2019 foram assinados 11 contratos, o que representa 46% dos instrumentos

contratuais celebrados naquele ano. Entretanto, o CAU/SC possui atualmente 19

contratos vigentes, todos referentes a prestações de serviços, sendo 02 de aluguéis e

01 de terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra.

CONTRATOS
Tomada de Preços

Dispensa de Licitação

Inexigibilidade

Pregão

Ações Futuras:
• Implantação do Plano Anual de

Contratações em 2020;
• Licitação para aquisição de

licenças de software, o que

diminuirá 3 Dispensas de Licitação
por ano (12 Dispensas ao final de 48
meses);

• Planejamento de Pregões Eletrônico
por Registro de Preço em conjunto
com demais Conselhos Profissionais
de Santa Catarina.

R$861.954,32 

R$257.024,61 

R$8.077,31 
R$18.999,76 R$85.478,66 

Contrato

Ata de Registro de Preço

Ata de Registro de Preço
(participante)

Adesão a Ata de Registro de
Preço



5.4. Gestão da tecnologia da informação:

• MODELO DE GOVERNANÇA DE TI:

O CAU/SC adota a Norma ISO/IEC 38500 na qual fornece recomendações e
princípios para os gestores alcançarem o máximo de seus recursos de TI. Ela apresenta

maneiras para gerenciar, monitorar e avaliar o uso do ambiente de TI no conselho.

• MONTANTE DE RECURSOS APLICADOS EM TI:

Em 2019 o CAU/SC investiu R$ 40.426,17 em equipamentos e licenciamentos de
softwares.

• CONTRATAÇÕES MAIS RELEVANTES EM TI:
As contratações mais relevantes foram a aquisição de 3 novos notebooks, compra

de componentes para manutenção e atualização dos computadores e o licenciamento dos
produtos Adobe.

• INFORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA:
A área administrativa possui sistema informatizado da empresa Implanta, que

disponibiliza ferramentas para o controle administrativo, sejam eles, contábil, patrimônio,
viagens e outros.

• SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:
A Segurança da Informação do CAU/SC está amparada no Guia de Segurança da 

Informação, que foi desenvolvido e implantado e que contempla três segmentos:



- Plano de Segurança da Informação;
- Plano de Contingência de Desastres;
- Plano de Paradas Programadas.

O Guia reúne orientações importantes para a consolidação desses três pilares da
segurança. Esses pilares são fundamentalmente 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.

• PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES FUTURAS:

Nossos principais desafios sempre estão relacionados à segurança da informação 
aliado ao acompanhamento da evolução tecnológica. Nossas futuras ações serão a possível 
atualização de parte do parque de maquinas e a implementação de um sistema de 

gerenciamento de tarefas, controles e ações em todos setores do Conselho. 



5.5 Gestão patrimonial e infraestrutura
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O CAU/SC desenvolve a gestão de

controle e gerenciamento dos ativos

imobilizados por meio do sistema

informatizado SISPAT.NET da Implanta

informática, bem como utiliza plaquetas

com identificação do registro patrimonial e

segurança de violação nos bens físicos.

Os bens são catalogados por:

• Data;

• Tipo do bem;

• Descrição do bem;

• Unidade alocada;

• Responsavel

• Dados da aquisição;

• Registro contábil.

Durante o exercício de 2019 o CAU/SC

realizou investimentos no montante de

R$ 35.662,94 em 18 novos itens.

Ao fim de 2019 o Acervo patrimonial

do CAU/SC dispunha de 634 bens

móveis com valor equivalente a R$

837.635,36

Os estudos técnicos

preliminares apontaram

para a não aquisição de

frota veicular. Dessa forma

o CAU/SC possui contrato

de locação de veículos,

com abrangência estadual

e realiza suas atividades

que demandam

deslocamento de pessoal,

seja de fiscalização ou

demandas internas, de

forma estratégica e por

demanda.

O formato tem se mostrado

eficiente e econômico, ao

passo que atende as

necessidades do Conselho.



5.6. Gestão de Custos
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O CAU/SC desenvolve a

Gestão Orçamentária e Financeira por

Centros de Custos para os Planos de

Ação aprovados na Proposta

Orçamentária Anual.

Dessa forma, é possível realizar

pela gestão, o acompanhamento,

controle e fiscalização da execução dos

Projetos e Atividades pretendidas no

exercício.

Cada Plano de Ação é

vinculado a, pelo menos, um objetivo

estratégico principal e secundário do

Mapa Estratégico do CAU, bem como

são traçadas metas e ações específicas

de cada Projeto ou Atividade, alinhadas

aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável da ONU.

Para 2019, foram definidos 54

Planos de Ação com os respectivos

Centros de Custo, organizados conforme

organograma institucional, formando

assim o Plano de Centros de Custos

Contábil.
*** A imagem apresenta o Diagrama de Relações dos Planos de Ação, que serviram para definição

da priorização estratégica do CAU/SC. O estudo indicou os objetivos estratégicos locais e a

classificação de alocação de recursos em cada Plano de Ação/Centro de Custo.



5.7. Sustentabilidade ambiental
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Desde 2018, o CAU/SC
introduziu as metas estabelecidas
pelos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas
(ODS-ONU) no seu planejamento
de gestão. O Orçamento e Plano
de Ação já é impactado por esta
decisão, na medida que o todo o
processo de formulação, tomada
de decisão e execução,
considera as metas estabelecidas
nos 17 ODS. Em 2019, o CAU/SC
passou a ser a organização
catarinense apoiadora oficial do
ODS 11 (Cidades e Comunidades
Sustentáveis) junto ao Movimento
Nacional ODS – Regional Santa
Catarina.

Especificamente no
quesito sustentabilidade
ambiental, o CAU/SC possui duas
frentes de ação: uma que diz
respeito à introdução das metas
de sustentabilidade no
desenvolvimento de seus principais
projetos, os quais impactam
arquitetos e urbanistas, a ação de
governos e a sociedade como

um todo. O principal deles é o
Projeto “Fundamento Cidades
2030” pautado na agenda da
ONU para o planejamento urbano
e ambiental sustentável nas
cidades.

Outra frente, são ações
aplicadas pela Gestão que
envolvem a introdução de critérios
de sustentabilidade nas
contratações e aquisições. Um
exemplo é a prestação de serviços
para eventos, onde o Conselho
licitou edital com critérios de
fornecimento de itens
ambientalmente sustentáveis,
como proibição de uso de
utensílios descartáveis (plástico).

Além disso, o Conselho
nas atividades na Sede e nos
postos avançados de fiscalização,
não utiliza quaisquer materiais
plásticos descartáveis. O CAU/SC,
está aos poucos,
“despapelizando” seus processos
e procedimentos de rotina,
migrando para o formato 100%
digital.
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6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS,

FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

MUSEU DO IMIGRANTE – JOINVILLE/SC
Fonte: www.cultura.sc.gov.br

http://www.cultura.sc.gov.br/


SUPERÁVIT ANUAL
O Superávit Orçamentário apurado em 2019
foi R$ 685.509,00

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS

Em 2019 foi realizado o investimento de R$
36.376,94 em ativos imobilizados.

FATOS RELEVANTES

O investimento de maior relevância faz
referencia à aquisição de equipamento de
Condensadora de Ar condicionado para a
sede do CAU/SC no valor de R$ 18.300,00

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO

O CAU/SC desenvolveu a elaboração da
Proposta Orçamentária anual a partir do
Mapa Estratégica do sistema CAU,
conciliando com as diretrizes das ODS, com
vistas a atingir sua missão sem abrir mão
dos valores institucionais.

Nesse sentido o CAU/SC teve em 2019 a
Proposta Orçamentária totalizando R$

14.932.889,00, distribuídos em 54 Planos de
ação, cada qual com seus objetivos
estratégicos vinculados.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilidade do CAU/SC é
realizada em ambiente externo, por uma
empresa contratada. O profissional executor
dos trabalhos contábeis é registrado no órgão
de classe, esse é responsável pela elaboração
da Demonstrações Contábeis, bem como
pela divulgação dos relatórios patrimoniais.

As demonstrações contábeis do
CAU/SC foram elaboradas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil
(BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras
de contabilidade aplicáveis ao setor público,
principalmente a NBC T 16.6 (R1) –
Demonstrações Contábeis, e em observância
a Lei n.º 4.320/1964, às Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor
Público (NBC TSP 16); ao Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP) e conforme orientações da Instrução
Normativa TCU n.º 63/10 de 01/09/2010, da DN-
TCU nº 170/2018, de 19/09/2018 e da Portaria
TCU 369, de 17/12/2018.

O Balanço Patrimonial, estruturado

em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido,
evidencia qualitativa e quantitativamente
a situação patrimonial da Entidade. A

classificação dos elementos patrimoniais
considera a segregação em “circulante” e “não
circulante”, com base em seus atributos de
conversibilidade e exigibilidade.

O Balanço Orçamentário evidencia as
receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas
em níveis relevantes de análise, confrontando o
orçamento inicial e as suas alterações com a
execução, demonstrando o resultado

orçamentário. O Balanço Orçamentário é
estruturado de forma a evidenciar a integração
entre o planejamento e a execução
orçamentária.

O Balanço Financeiro evidencia as
receitas e despesas orçamentárias, bem como os
ingressos e dispêndios extraorçamentários,
conjugados com os saldos de caixa do exercício
anterior e os que se transferem para o início do
exercício seguinte.

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



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A Demonstração das Variações
Patrimoniais evidencia as variações
verificadas no patrimônio e indica o resultado
patrimonial do exercício. As variações
quantitativas são decorrentes de transações
no setor público que aumentam ou diminuem
o patrimônio líquido. O resultado patrimonial
do período é apurado pelo confronto entre as
variações quantitativas aumentativas e

diminutivas.

O CAU/SC não adotou a
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Liquido (DMPL), pois essa conforme
enunciado no Manual de Contabilidade

Publica Aplicado ao Setor Publico pag.406 e
facultativa para os demais órgãos e
entidades dos entes da Federação.

Avanços

A entidade adotou plano de contas
aplicados a setor publico desde a sua
criação em 04/04/2012. Quando da a sua
implantação até os dias atuais há crescente
demanda de processos e aperfeiçoamento
do sistema para total aplicação das leis

inerentes ao setor. Os avanços do setor é a
integração entre o sistema financeiro e

contabilidade e demais módulos gerenciais, onde
são registrados os atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.

Com todo esse aprimoramento e

reestruturação, tem-se como maior objetivo

garantir a integridade, fidedignidade e a
confiabilidade das informações apresentadas nas
demonstrações.
• Adoção do princípio da competência para

receitas e despesas com reflexo nas Variações
Patrimoniais; receitas e despesas com reflexo
nas Variações Patrimoniais;

• Registro da depreciação de itens do Ativo
Imobilizado; Registro do Ativo Intangível e
respectiva amortização de seus itens;

• Reconhecimento, mensuração e evidenciação
das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas
decorrentes de créditos e ajuste para perdas;

• Controle orçamentário por meio de empenhos.



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Desafios

Para todos que seja trabalham com contabilidade pública as adversidades e desafios
enfrentados e a ausência de colaboradores com conhecimento técnico na área contábil dentro
do órgão e os sistemas. No caso do CAU/SC o sistema de contabilidade utilizado, não contempla
o Balanço Orçamentário comparativo, pois o sistema não é parametrizado para comparação de
dados de um exercício para o outro. Então, o Balanço Orçamentário será apresentado, em
forma de planilha com dados extraídos dos anos de 2019.



Considerações

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

Norma interna

Além da Lei n° 4320/1964, das Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

(NBCASP) e do manual correspondente (MCASP)
seguidas integralmente pela Contadoria do CAU/SC, a
Resolução CAU/BR nº 174/2018 dispõe sobre
procedimentos orçamentários, contábeis e de
prestação de contas a serem adotados pelo CAU/BR e
pelos CAU/UF

(https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/). Tal
norma propicia ao CAU/BR, dentre outros, de exercer
acompanhamento por meio de orientações e
proposições de melhorias das informações contábeis.

6.1 Gestão Contábil

Auditoria Interna do CAU/BR

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

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao174/


6.1. Gestão Contábil

Declaração do Contador do CAU/SC

Em consideração aos normativos que
trazem orientações quanto aos procedimentos
para a elaboração e apresentação do Relatório de
Gestão e do processo de Prestação de Contas,
considerando ainda que a documentação
apresentada para registro está de Gestão e do
processo de Prestação de Contas, considerando
ainda que a documentação apresentada para
registro está alinhada aos procedimentos internos
de controles, em consonância com as Normas de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,
afirmamos que as Demonstrações contábeis
(Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário,
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do
Fluxo de Caixa) refletem os seus aspectos mais
relevantes, quanto à situação orçamentária,
financeira e patrimonial do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Santa Catarina.

Florianópolis, 19 de março de 2020.

Marcello Alexandre Seemann
Contador CRC/SC-006677/O



Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

6.2. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro 2019

ATIVO NE 2019 2018

ATIVO CIRCULANTE R$ 9.918.307,84 R$ 9.041.434,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 8.042.080,93 R$ 7.327.505,82

CRÉDITOS A CURTO PRAZO R$ 1.836.382,23 R$ 1.419.109,74

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO R$ 39.844,68 R$ 294.818,68

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 446.908,79 R$ 490.443,31

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 147,90 R$ 147,90

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO R$ 147,90 R$ 147,90

IMOBILIZADO R$ 427.884,92 R$ 472.864,22

BENS MÓVEIS R$ 803.933,03 R$ 775.198,55

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS -R$ 376.048,11 -R$ 302.334,33

INTANGÍVEL R$ 18.875,97 R$ 17.431,19

SOFTWARES R$ 33.702,33 R$ 26.773,87

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -R$ 14.826,36 -R$ 9.342,68

TOTAL DO ATIVO R$ 10.365.216,63 R$ 9.531.877,55

ATIVO FINANCEIRO R$ 8.042.080,93 R$ 7.327.505,82

ATIVO PERMANENTE R$ 2.323.135,70 R$ 2.204.371,73

http://transparencia.causc.gov.br/


Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

6.2. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro 2019

PASSIVO NE 2019 2018

PASSIVO CIRCULANTE R$ 874.712,90 R$ 769.868,47

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR R$ 452.936,33 R$ 0,00

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO R$ 308.564,69 R$ 278.700,45

PROVISÕES  A CURTO PRAZO R$ 1.949,66 R$ 394.264,50

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO R$ 111.262,22 R$ 96.903,52

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 6.080,80 R$ 276.022,63

PROVISÕES A LONGO PRAZO R$ 6.080,80 R$ 276.022,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 9.484.422,93 R$ 8.485.986,45

RESULTADOS ACUMULADOS R$ 9.484.422,93 R$ 8.485.586,45

DO EXERCÍCIO R$ 955.627,40 R$ 1.068.983,73

DE EXECÍCIO ANTERIORES R$ 8.485.986,45 R$ 7.429.387,20

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 42.809,08 -R$ 12.384,48

TOTAL PASSIVO + PL R$ 10.365.216,63 R$ 9.531.877,55

PASSIVO FINANCEIRO R$ 1.025.876,12 R$ 1.208.140,23

PASSIVO PERMANENTE R$ 6.080,80 R$ 276.022,63

SALDO PATRIMONIAL R$ 9.333.259,71 R$ 8.047.714,69

http://transparencia.causc.gov.br/


6.3. Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO NE 2019 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$ 4.238.372,55 3.700.174,43

EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.536.941,27 3.985.306,82

JUROS E ENCARGOS DE MORA R$ 884,45 1.281,07

OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS R$ 74.177,60 50.003,54

MULTAS SOBRE ANUIDADES R$ 525.428,41 545.221,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS R$ 62.747,58 122.881,50

Total Variações Patrimonial Aumentativa R$ 9.438.551,86 R$ 8.404.868,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2019 2018
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL R$ 3.065.471,98 R$ 2.844.422,24

ENCARGOS PATRONAIS R$ 1.018.985,15 R$ 850.969,04

BENEFICIO A PESSOAL R$ 390.213,11 R$ 328.260,16

CONSUMO DE MATERIAL R$ 85.391,03 R$ 48.715,44

SERVIÇOS R$ 2.349.251,48 R$ 2.009.916,44

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO R$ 79.197,46 R$ 76.136,61

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS R$ 838.707,79 R$ 887.352,19

VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES R$ 655.706,46 R$ 14.090,07

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS R$ 0,00 R$ 276.022,63

Total Variações Patrimonial Diminutivas R$ 8.482.924,46 R$ 7.335.884,82

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO – SUPERÁVIT R$ 955.627,40 R$ 1.068.983,73

http://transparencia.causc.gov.br/


6.3. Demonstração das Variações Patrimoniais

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

VARIAÇÕESPATRIMONIAISQUALITATIVAS

DESCRIÇÃO NE
2019 2018

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

MOVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO R$ 1.178,52 19.786,25

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 27.555,96 35.846,25

EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS R$ 0,00 16.094,76

SISTEMA DE INFORMÁTICA R$ 6.928,46 3.200,00

Total Incorporação de Ativos R$ 35.662,94 R$ 74.927,26

http://transparencia.causc.gov.br/


6.4. Balanço Orçamentário

Demonstração contábil completa disponível em http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em 31 de dezembro de 2019

DESPESA 
ORÇAMENTÁRIA NE Dotação Incial

Dotação 
Atualizada

Despesas 
Empenhadas

Despesas 
liquidadas

Saldo da 
Dotação

DESPESA CORRENTE R$ 8.741.421,09 R$ 8.791.159,17 R$ 7.685.003,59 R$ 7.534.554,37 R$ 1.106.155,58 

Pessoal e Encargos R$ 5.004.415,18 R$ 4.965.133,09 R$ 4.532.006,94 R$ 4.532.006,94 R$ 433.126,15 

Uso de bens e serviços R$ 2.747.504,31 R$ 2.958.403,20 R$ 2.324.787,85 R$ 2.174.338,63 R$ 633.615,35 

Financeiras R$ 989.501,60 R$ 867.622,88 R$ 828.208,80 R$ 828.208,80 R$ 39.414,08 

Despesas de Capital R$ 5.959.935,00 R$ 6.119.365,59 R$ 36.376,94 R$ 35.662,94 R$ 6.082.988,65 

Investimentos R$ 5.959.935,00 R$ 6.119.365,59 R$ 36.376,94 R$ 35.662,94 R$ 6.082.988,65 

Dotação Inicial por 
fonte R$ 50.000,00 R$ 22.364,24 R$ -00 R$ -00 R$ 22.364,24 

SUBTOTAL DA DESPESA
R$ 

14.751.356,09 R$ 14.932.889,00 R$ 7.721.380,53 R$ 7.570.217,31 R$ 7.211.508,47 

SUPERÁVIT R$ 685.509,00 R$ 685.509,00 

TOTAL DA DESPESA R$ 14.751.356,09 R$ 14.932.889,00 R$ 8.406.889,53 R$ 7.570.217,31 R$ 6.525.999,47 

http://transparencia.causc.gov.br/


6.4. Balanço Orçamentário

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em 31 de dezembro de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Previsão Inicial

Previsão 
Atualizada

Receitas 
Realizadas Saldo

RECEITAS CORRENTES R$ 8.791.421,09 R$ 8.813.523,00 R$ 8.406.889,53 -R$ 6.525.999,47

CONTRIBUIÇÕES R$ 3.453.101,00 R$ 3.389.098,00 R$ 3.208.202,68 -R$ 180.895,32

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.514.398,00 R$ 4.659.078,00 R$ 4.536.941,27 -R$ 122.136,73

FINANCEIRAS R$ 783.467,09 R$ 695.236,00 R$ 600.490,46 -R$ 94.745,54

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 40.455,00 R$ 70.111,00 R$ 61.255,12 -R$ 8.855,88

RECEITA DE CAPITAL R$ 5.959.935,00 R$ 6.119.366,00 -R$ 6.119.366,00

TOTAL DE RECEITAS R$ 14.751.356,00 R$ 14.932.889,00 R$ 8.406.889,53 -R$ 6.525.999,47

http://transparencia.causc.gov.br/


6.5. Balanço Financeiro

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS 2019 2018 DISPÊNDIOS 2019 2018

ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE R$ 8.406.889,53 R$ 7.403.840,06 

DESPESA CORRENTE R$ 7.685.717,59 R$ 7.055.488,90 

DESPESA DE CAPITAL R$ 35.662,94 R$ 47.989,01 

SUB-TOTAL R$ 8.406.889,53 R$ 7.403.840,06 SUB-TOTAL
R$ 7.721.380,53 R$ 7.103.477,91 

RECEBIMENTOS EXTRA-

ORÇAMENTÁRIOS

PAGAMENTOS EXTRA-

ORÇAMENTÁRIOS

SUB-TOTAL 3.952.002,69 3.590.660,20 SUB-TOTAL 3.922.936,58 3.336.645,09

SALDO EM ESPECIE DO EXERCÍCIO 

ANTERIOR

SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCÍCIO 

SEGUINTE

CAIXA E EQIVALENTES DE CAIXA 7.327.505,82 6.773.128,56 CAIXA E EQIVALENTES DE CAIXA 8.042.080,93 7.327.505,82

TOTAL 19.686.398,04 17.767.628,82 TOTAL 19.686.398,04 17.767.628,82 

http://transparencia.causc.gov.br/


6.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

METÓDO DIRETO
DESCRIÇÃO 2019 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS R$ -00 R$ -00 

RECEITA CORRENTE R$ 8.406.889,53 R$ 7.403.840,06 

RECEITAS DE CONTRIBUICOES R$ 3.208.202,68 R$ 2.789.454,67 

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R$ 3.208.202,68 R$ 2.789.454,67 

ANUIDADES R$ 3.208.202,68 R$ 2.789.454,67 

RECEITA DE SERVIÇOS R$ 4.536.941,27 R$ 3.985.306,82 

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES R$ 11.295,56 R$ 15.076,40 

EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT R$ 4.525.039,23 R$ 3.969.532,47 

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS R$ 606,48 R$ 697,95 

FINANCEIRAS R$ 599.606,01 R$ 595.224,73 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA R$ 599.606,01 R$ 595.224,73 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES R$ 74.177,60 R$ 50.003,54 

MULTAS SOBRE ANUIDADES R$ 83.387,82 R$ 91.740,89 

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 442.040,59 R$ 453.480,30 

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO R$ -00 R$ 409,89 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 62.139,57 R$ 33.853,84 

MULTAS DE INFRAÇÕES R$ 1.100,79 R$ 1.281,07 

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 60.859,87 R$ 29.778,04 

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS R$ 178,91 R$ 40,77 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR AÇÕES JUDICIAIS R$ -00 R$ 2.753,96 

OUTROS INGRESSOS R$ 3.495.503,30 R$ 2.882.033,87 

http://transparencia.causc.gov.br/


6.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração contábil completa disponível em: http://transparencia.causc.gov.br/# aba “finanças”.

DESEMBOLSOS R$ -00 R$ -00 

DESPESA CORRENTE R$ 7.229.218,20 R$ 6.346.862,57 

PESSOAL R$ 4.265.820,39 R$ 3.779.002,98 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 85.391,03 R$ 47.388,06 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R$ 491.802,50 R$ 441.825,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 1.319.692,37 R$ 1.043.701,77 

ENCARGOS DIVERSOS R$ 238.303,11 R$ 192.025,13 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 828.208,80 R$ 842.030,45 

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ -00 R$ 889,18 

OUTROS DESEMBOLSOS R$ 3.922.936,58 R$ 3.336.645,09 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES R$ 750.238,05 R$ 602.366,27 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO R$ -00 R$ -00 

INGRESSOS R$ -00 R$ -00 

DESEMBOLSOS R$ -00 R$ -00 

INVESTIMENTOS R$ 35.662,94 R$ 47.989,01 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -R$ 35.662,94 -R$ 47.989,01 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R$ -00 R$ -00 

INGRESSOS R$ -00 R$ -00 

DESEMBOLSOS R$ -00 R$ -00 

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO R$ -00 R$ -00 

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO R$ -00 R$ -00 

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 714.575,11 R$ 554.377,26 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL R$ 7.327.505,82 R$ 6.773.128,56 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL R$ 8.042.080,93 R$ 7.327.505,82 

http://transparencia.causc.gov.br/


6.7 Notas Explicativas às Demonstrações                   
Contábeis

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

1. Informações gerais

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU SC, criado pela Lei nº
12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da profissão do
arquiteto e urbanista. Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração
Indireta e funciona como Autarquia Estadual, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no
Regimento Geral, Resolução CAU BR nº 033/2012.

O Conselho está localizado cidade de Florianópolis (SC), na Av. Prefeito Osmar Cunha,
nº 260 – Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, sob a jurisdição do Estado de Santa Catarina.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 07 de
março de 2020.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância
com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta
STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN n° 700 de 10/12/2014, 8ª edição, e Normas Brasileiras de



6.7 Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07,
NBC TSP 11 e NBC TSP 17.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda
funcional da Entidade.

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com
exceção dos seguintes itens:

• Provisões para férias de empregados/funcionários;
• Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;

• Provisão para contingências, sempre que constituída; e
• Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída.



7. ANEXOS E APÊNDICES:

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL – ITAJAÍ/SC   
Fonte: www.itajai.sc.gov.br

http://www.itajai.sc.gov.br/


PLANEJAMENTO

A Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica do

CAU/BR opinou favoravelmente à aprovação do Plano

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

ASSESSORIA CONTÁBIL DO CAU/BR

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

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

Contabilidade e Auditoria, responsável pela assessoria e

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

em vista que não constatamos nenhuma falha na

prestação de contas de 2019 do CAU XX, informamos

que a mesma está em condições de ser aprovada pela

Comissão de Planejamento e Finanças e Plenário do

CAU BR”.

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO CAU/SC

A Comissão de Organização, Administração e Finanças

do CAU/SC emitiu a Deliberação COAF nº 17, de

20/02/2020 pela aprovação da prestação de contas do

estadual relativas ao exercício de 2019, sem indicação

de ponto de ressalva ou recomendação,

posicionamento seguido pelo Plenário do CAU/SC,

mediante a Deliberação Plenária nº 482, de 13/03/2020.

7.1 Posicionamentos de Área, Assessoria,
Instâncias e Auditoria Externa

AUDITORIA EXTERNA (INDEPENDENTE)

As contas do CAU/XX relativas ao exercício de

2019 foram auditadas pela empresa contratada

pelo CAU/BR, a BDO RCS Auditores Independentes,

responsável por expressar opinião sobre as

demonstrações contábeis daquele conselho,

conduzida de acordo com as normas brasileiras e

internacionais de auditoria.

O Relatório do Auditor Independente integrante da

prestação de contas expressa opinião que as

Demonstrações Contábeis apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes,

a posição patrimonial e financeira do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo dx Xxxxxxxxxx – CAU/XX,

sem ressalva.

PARECER CONCLUSIVO DA AUDITORIA INTERNA DO

CAU/BR

Em análise à formalização do processo de

Prestação de Contas do CAU/XX, aos aspectos de

gestão demonstrados, posicionamentos das

assessorias e instâncias deliberativas pertinentes, e

ao relatório e parecer da Auditoria Independente,

formamos opinião pela regularidade do referido

processo.


