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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 2020, permite 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.

Mesmo em um ano com tantos desafios impostos à humanidade, o CAU/SC
trabalhou de forma incessante para se adequar às demandas impostas pela situação
da pandemia da Covid19, tanto na garantia da segurança de seu corpo funcional e de
conselheiros, como na manutenção ininterrupta dos serviços prestados aos arquitetos e
urbanistas e à sociedade como um todo. No intuito de desenvolver sua missão
institucional e atingir suas metas, em 2020, o CAU/SC estabeleceu como Objetivos
Estratégicos Gerais tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
arquitetura e urbanismo, assegurar a eficácia no atendimento no relacionamento com
os arquitetos e urbanistas e a sociedade e estimular a produção da arquitetura e
urbanismo com política de Estado e como Objetivos Estratégicos Locais promover o
exercício ético e qualificado da profissão e ter sistemas de informação e infraestrutura
que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade.
Além disso, desde 2018 o CAU/SC vem se alinhando aos 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.



MENSAGEM DA PRESIDENTE

Santa Catarina, até o final do exercício de 2020, possuía 10.465 arquitetos e urbanistas
com registro ativo e 1.727 empresas de arquitetura e urbanismo habilitadas, sendo que
os profissionais emitiram 68.929 registros de responsabilidade técnica (RRT) durante o ano.
O CAU/SC realizou 17.176 atendimentos técnicos através de seus canais (telefone,
whatsapp, e-mail e presencialmente), com índice de satisfação relativo à solução das
demandas de 94%.

Em 2020 o CAU/SC aprova o seu primeiro Plano de Fiscalização. Elaborado de
forma estratégica e participativa, tem no seu escopo a diversificação das ações de
fiscalização e a atuação através das estratégias elencadas: contribuir e fomentar o
exercício regular e legal em ofertas e contratações de serviços em mídias e meios de
promoção; contribuir com a conscientização da sociedade sobre a necessidade de
contratação de profissional habilitado para atividades técnicas; promover a atuação
ética e regular da profissão; contribuir para a segurança da sociedade em contratação
de serviços técnicos apenas com profissionais habilitados; refrear o exercício ilegal da
profissão. O impacto da pandemia na fiscalização é latente, uma vez que o número
denúncias realizada reduziu-se em comparação ao ano anterior, porém não reduziu a
capacidade de atendimento das demandas do setor, que atingiu um nível de
excelência dentro da rede CAU, reconhecido através de dados quantitativos
apresentados mensalmente como uma das mais atuantes equipes de fiscalização dos
conselhos de arquitetura e urbanismo do país.

Na promoção do exercício ético e qualificado da profissão, o CAU/SC focou no
aprimoramento dos procedimentos internos, como forma de acelerar a tramitação dos
processos éticos, permitindo que a ‘pilha’ de processos acumulados não aumentasse,
mesmo durante a pandemia e de todas as limitações decorrentes. A compilação dos
resultados do projeto Mudança de Paradigmas, desenvolvido em 2019, foi amplamente
divulgada pelo estado através de campanhas nas redes sociais.



MENSAGEM DA PRESIDENTE

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 2020 foi concluído um dos
principais projetos da gestão 2018-2020, o projeto Fundamentos para as Cidades 2030,
que consiste no desenvolvimento de manual orientativo para elaboração de Planos
Diretores Participativos (PDPs) alinhados aos ODS. 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. Como forma de divulgação deste conteúdo em um
ano onde os eventos presenciais não puderam ser realizados, o CAU/SC adaptou a
programação de divulgação para uma ação online, no canal de Youtube do Conselho,
realizada através de uma série de ‘lives’ de divulgação dos capítulos do Manual
Cidades 2030, articulados com palestrantes de renome nacional e internacional,
convidados a para expor conteúdos relevantes à sociedade. O resultado foi uma ampla
divulgação do conteúdo, rompendo as barreiras geográficas de Santa Catarina, com
milhares de expectadores de todo Brasil e do exterior. O conteúdo ainda foi agraciado
com a premiação de Boas Práticas do Movimento ODS/SC, concedido no mês de
novembro ao CAU/SC, ratificando a relevância desta ação e a importância deste
conteúdo ser amplamente divulgado aos agentes envolvidos com a política urbana
(arquitetos e urbanistas, gestores e legisladores municipais, órgãos de controle,
população em geral).



MENSAGEM DA PRESIDENTE

Assim como na área do planejamento urbano, outro destaque das ações do CAU/SC
em 2020 foi o desenvolvimento dos Cadernos Cidade: Patrimônio de todos, um
documento elaborado de forma participativa por profissionais especialistas na área,
como forma de valorizar e homenagear as iniciativas de preservação do patrimônio
histórico cultural e arquitetônico de Santa Catarina. Este conteúdo também foi
divulgado através de ‘lives’ no Youtube do CAU/SC, atingindo também um grande
público no estado e no país.

Ainda no sentido de levar arquitetura e urbanismo para todos, 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, 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. Em consonância
com a demanda da sociedade, o CAU/SC focou o edital de patrocínio de 2020 em
ações de mitigação aos impactos da pandemia em duas categorias, uma focada em
populações em situação de vulnerabilidade – pela perspectiva da habitação social, e
outra no fomento a ações de pesquisa e extensão – pela perspectiva do ensino e da
formação. Os resultados puderam amplificar o acesso à informação relativa aos
cuidados necessários para contenção da pandemia para populações quilombolas, de
baixa renda, coletivos de reciclagem, bem como junto ao meio acadêmico. Outra
inovação promovida, o processo foi desenvolvido de forma 100% online, através de um
sistema criado para eliminar a necessidade de recepção e documentos físicos.

Recebemos ainda mais um reconhecimento fundamental - durante a
Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais -, o de melhor Portal da Transparência
entre os Conselhos profissionais do país, prêmio dividido com o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo. Em 2020 avançamos na melhoria do Portal, ampliando ainda
mais as informações nele disponibilizadas, em especial as “parcerias” firmadas pelo
Conselho.
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Por fim, a pandemia. Além das ações de destaque já indicadas, praticamente todo
o trabalho do conselho foi impactado severamente. A rapidez na resposta foi
fundamental para a segurança de todos e do próprio Conselho enquanto
instituição. Seja na rápida transição para o trabalho remoto, como na célere
adequação das normativas e do orçamento do Conselho para superar o impacto
financeiro decorrente da redução temporária das fontes de recurso para
manutenção das atividades da instituição. O corte de ações planejadas e a
redução de custos fixos se efetivaram desde a renegociação de contratos e a
suspensão de gastos com deslocamento e hospedagem (diárias) dos Conselheiros,
os quais não puderam se deslocar à deslocar à sede no período da pandemia. Em
nenhum momento, no entanto, foram reduzidas ou renegociadas a segurança
financeira e de saúde da equipe de colaboradores, mesmo aqueles terceirizados.
Entendemos que esta ação de responsabilidade social, em um momento de grande
impacto para todas as famílias, foi fundamental para a manutenção da equipe e
da consequente dedicação de todos e todas em prol do atingimento dos objetivos
estratégicos do Conselho.



MENSAGEM DA PRESIDENTE

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 10.465 profissionais ativos com registro no Conselho, com 999
novos profissionais somente em 2020. 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.



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. Visão Geral Organizacional



1.3. 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
Coordenador da Comissão de 
Exercício Profissional – CEP 
cep@causc.gov.br

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

Rodrigo Althoff
Coordenador 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

Fatima Regina Althoff
Coordenadora da Comissão de Organização, 
Administração e Finanças – COAF
coaf@causc.gov.br

mailto:ced@causc.gov.br
mailto:coaf@causc.gov.br


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.

• Melina Valença Marcondes

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


1.4. Principais Normas e Principais canais de 
comunicação com a sociedade

• As principais normas direcionadoras do CAU/SC estão disponíveis no portal do CAU/SC
https://www.causc.gov.br/, na aba “LEGISLAÇÃO” - Subdivididas e organizadas em Atos do
CAU/BR, Atos do CAU/SC e Leis federais.

• Os principais canais de comunicação do CAU/SC com a sociedade são:

➢ Portal da Transparência (https://transparencia.causc.gov.br/);
➢ Site do CAU/SC (https://www.causc.gov.br/);

➢ Redes sociais. – INSTAGRAM, YOUTUBE E FACEBOOK (@cau.sc)

https://www.causc.gov.br/
https://www.causc.gov.br/


1.5 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



• A sociedade.

• Órgãos públicos nas três esferas 

de governo.

• Conselhos profissionais.

• Instituições de ensino e pesquisa.

• Arquitetos e urbanistas.

• Entidades de classe.

• Empresas de construção.

• Desenvolvimento de produtos e serviços

• Plano de Fiscalização

• Gestão da informação (Gestão do 
conhecimento)

• Gestão eletrônica de documentos e processos -

GED

• Gestão do relacionamento

• Comunicação E Atendimento
• Planejamento e gestão estratégica

• Prestação de contas 

• Produção de encontros presenciais (palestras, 

feiras e mostras especializadas, seminários, 

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

orientações

• Treinamento/cursos de capacitação

• Convênios ( implantação e funcionamento de 

escritórios modelo, projetos e pesquisas)
• Plano de Comunicação

• Residência Técnica

Capital humano

• Conselheiros BR e UF

• Colaboradores do CAU

• Funcionários, Contratados, Conveniados

Infraestrutura física

• Sedes Nacionais, Estaduais e Escritórios

• Pontos de atendimento 

dedicados/móveis/provisórios ou 

compartilhados com os parceiros: 

instituições de ensino, prefeituras, 

Tecnologia

• SICCAU/Portal/ 

• CRM (Customer Relationship

Management)

• Inteligência geográfica/ Implanta/ APP/SGI

• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da 

informação e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

• Call Center
• Redes Sociais  - Fóruns de debate
• Mídia (imprensa, revistas especializadas, 

eventos relacionados, publicações gerais do 
CAU) / Mídia subliminar

• Portal do CAU
• SICCAU (considerado apenas como canal 

de entrega)
• Atendimento presencial pelos CAU/UF/ 

Canais de atendimento presencial (pelo 
CAU e parceiros)

• Ouvidoria
• Encontros presenciais (palestras, feiras e 

mostras especializadas, seminários, 
workshops, congressos, conferências, outros)

• Programa de benefícios (plano de saúde, 
convênios com instituições de ensino, 
certificadoras, desconto para ingressos  de 
eventos da profissão, outros)

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

Classificações:

• Relações de prestação de serviços.

• Relações politicas e institucionais.

• Relações de fiscalização.

• Relações de formação profissional e 

pesquisa.

• Relações de captação de recursos.

• Relações associativas.

• Relações culturais e científicas.

• Público infanto-juvenil.

• Sociedade.

Online

• SICCAU

• Portal online

Presencial

• Sedes Regionais 

(fiscais/funcionários)

• Pontos móveis/provisórios de 

atendimento (fiscais/funcionários)

• Pontos de atendimento dedicados 

ou compartilhados com os 

parceiros: instituições de ensino, 

Prefeituras Municipais

• Publicidade

• Publicações

• Recursos Áudio Visuais

• Assessoria de Imprensa

• Anuidades.

• Emissão de RRT e certidões.

• Fiscalização atuante (novas RRT e multas).

• Convênios e parcerias para fiscalização (cartórios, 

sindicatos, etc.).

• Locação e serviço de TI.

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

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

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

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

1.5 MODELO DE NEGÓCIO



• Ética e transparência.

• Excelência organizacional.

• Comprometimento com a 

inovação.

• Unicidade e integração.

• Democratização da informação 

e conhecimento.

• Interlocução da arquitetura e 

urbanismo na sociedade.

2. Riscos, Oportunidades e
Perspectivas

CASA DE ANITA GARIBALDI – LAGUNA/SC

Fonte: www.cultura.sc.gov.br

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


Riscos, Oportunidades e Perspectivas

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, em 2020 o CAU/BR não tenha
implementado política de gestão de riscos, tal
deficiência será debelada em 2021, conjuntamente
com as ações do grupo de trabalho criado para atuar
nas ações de estruturação e implantação dentre
outros, de Política de Gestão de Riscos e Controles
Internos, cujos trabalhos se iniciarão em março, com
prazo conclusivo estimado para junho de 2021. O
resultado dos trabalhos serão disseminados a todos os
CAU/UF que poderão implementar as adequações do
modelo do CAU/BR julgadas necessárias a cada
realidade.

A Gestão de Riscos e Controles Internos no

âmbito do CAU/BR abrange questões

estratégicas, riscos e ameaças, com

acompanhamento da execução do Plano de Ação

e abordagem como a das Três Linhas de Defesa

(IIA, 2013). Desta forma o CAU/BR conta com os

seguintes grupos de responsáveis envolvidos com

o gerenciamento de riscos:

• 1ª linha de defesa – Controles das Gerências e

Assessorias – controles desenvolvidos por meio

de sistemas e processos sob orientação e

responsabilidade de cada gestor de área.

• 2ª linha de defesa – Controladoria e Gerência

de Planejamento e Gestão Estratégica –

Coordenam as atividades de gestão e

monitoramento de riscos, auxiliando os gestores

da primeira linha de defesa a desenvolverem e

aprimorarem seus controles internos.

• 3ª linha de defesa – Auditoria Interna, Gerência

de Planejamento e Gestão Estratégica e

Auditoria Independente (abrangência: CAU/BR

e CAU/UF) – Fornecem avaliações

(assegurações) independentes e objetivas sobre

os processos de gerenciamento de riscos, controle

e governança ao CAU/BR e CAU/UF.



2.1. AÇÕES CONTRA A AUTARQUIA:

Em 31/12/2020 haviam 14 processos judiciais em tramite que envolviam o CAU/SC,

sendo que 08 desses processos são ações civis públicas.

O Conselho figura como autor em 08 ações e como réu em 06 ações.

O prognóstico de condenação do CAU/SC nestes processos (após trânsito em

julgado) é de 64,29%, ou seja, em relação a 09 ações há risco possível ou provável de

condenação do Conselho.

4

5

5

Condenação provável

Condenação possível

Condenação remota

Prognóstico de condenações

14

8
6

Total de ações CAU/SC (Autor) CAU/SC (Réu)

Ações em trâmite



2.2. EXECUÇÕES FISCAIS:

Atualmente, tramitam 279 ações de execução fiscal ajuizadas pelo CAU/SC para

cobrança de anuidades, esperando-se o adimplemento de aproximadamente R$

858.540,40.

Considerando que muitas ações ainda não ultrapassaram a fase de citação, estima-se

um risco de condenação do CAU/SC inferior a 10% das ações ajuizadas. Das ações que

já ultrapassaram a fase de citação, foram identificadas 06 com prognóstico de

condenação “possível” e 03 com prognóstico de condenação “provável”.

28

0

6

3

Condenação Possível

Condenação Provável

Prognóstico de Condenações

Processos com citação efetivada

Processos que ainda não possuem citação

Ações; 
279

Acordos 
Firmados; 

84

Execuções fiscais

Total de Ações em Trâmite Acordos Firmados



Além disso, até o momento, foram celebrados 84 acordos, que nutrem a expectativa

da recuperação de R$ 370.205,82 (valor correspondente à soma das anuidades

devidas por cada profissional que negociou a dívida cobrada em Juízo).

R$858.540,40 

R$370.205,82 

Ações em trâmite

Acordos firmados

Expectativa de Recuperação



2% da RAL

3. Governança, Estratégia e
Desempenho.

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

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


3.1. 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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MAPA ESTRATÉGICO COM DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



MAPA ESTRATÉGICO COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS

R$ 1.534.854,90 

R$ 2.783.830,70 

R$  246.952,10 

R$ 70.000,00

R$ 7.224.676,29 

R$ 32.741,00 

R$ 159.919,09 
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PERCENTUAIS COM DOIS OBJETIVOS LOCAIS

22,4% da RAL 40,6% da RAL 105,4% da RAL 3,6% da RAL 1% da RAL 0,7% da RAL 2,3% da RAL

Ter sistemas de informação e 

infraestrutura que viabilizem a 

gestão e o atendimento dos 

arquitetos e urbanistas e a 

sociedade

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



3.2. Estrutura de Governança

Em 2019 houve a expedição da Portaria

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

(https://transparencia.caubr.gov.br/portariapres28

4/), criando um grupo de trabalho para atuar nas

ações de estruturação e implantação das políticas

de governança institucional e de gestão de riscos e

controles internos, e de programa de integridade,

cujos trabalhos se iniciaram em meados de 2020,

com prazo conclusivo estimado para 30/06/2020.

Não obstante, com o advento da pandemia da

Covid-19 e priorizações decorrentes, se fez

necessário protelar-se a conclusão dos referidos

trabalhos para 30/06/2021.

No CAU/BR a estrutura de Governança foi

identificada dentro dos preceitos contidos no

Referencial Básico de Governança, 3ª edição,

expedido pelo Tribunal de Contas da União,

conforme segue.

Estrutura de Governança do CAU

I. Instâncias externas:
• TCU
• CGU

II. Instâncias externas de apoio:
• Auditoria independente
•Controle social organizado
• Fórum de Presidentes

III. Instâncias internas:
• Plenário
• Conselho Diretor
• Colegiado de Governança do Centro de Serviços 
Compartilhados do CAU (CSC-CAU)
• Colegiado de Governança do Fundo de Apoio 
Financeiro aos CAU/UF

IV. Instâncias internas de apoio:
• Comissões de Administração e de Finanças
• Controladoria
• Auditoria interna
• Ouvidoria

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


Sistema de Governança



R$  1.401.381,90 
91,30% do previsto

19%
% da receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do

exercício da Arquitetura e Urbanismo

3.3. 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 2020, 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/
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39

42

39
43

11

Municípios que 
receberam denúncia

Regional 
Norte

*Cadastradas 
e distribuídas 
para o CAU/SC 
pelo SICCAU;

*4 Denúncias “teste”;
*1 Denúncia cadastrada com endereço de 
outro estado e posteriormente remetida ao 
CAU/SC; 
*4 Denúncias na qual, após apuração inicial 
constatou-se que se referia a outro(s) Estado(s);

DENÚNCIAS RECEBIDAS
RELATÓRIO ANUAL 2020

Regional
Vale do Itajaí

Regional
Gde. Fpolis

Regional 
Sul

Regional 
Serrana

Regional 
Oeste

251
Denúncias recebidas* de janeiro 

a dezembro de 2020

*1 Denúncia não possui endereço cadastrado (26365)



27
Ética

55
Exercício Ilegal

34

42 | Licitações
15 | Concurso Público

57
Editais

60
Obra Irregular

(Ausência Resp) Pessoa Jurídica

15
Outros

DADOS JAN A DEZ (SICCAU)/ DENÚNCIAS APURADAS:

DENÚNCIAS RECEBIDAS
RELATÓRIO ANUAL 2020
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DADOS JAN/20 A DEZ/20 (SICCAU)

DOCUMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020

302

298

358

412
560

143

Municípios com RF no 
SICCAU

Regional 
Norte

Regional
Vale do Itajaí

Regional
Gde. Fpolis

Regional 
Sul

Regional 
Serrana

Regional 
Oeste

2073
Registros de ações entre janeiro 

e dezembro de 2020



320

201

1552

DENÚNCIAS

DILIGÊNCIAS

ROTINA

Origem 2049
Relatórios de 
Fiscalização

Tramitações:

▪ Efetividade nas ações orientativas

▪ Alto índice de regularização após o 
primeiro contato da fiscalização.

▪ Suspensão* prazos CAU/BR (Estado 
Calamidade Pública)

22
Notificações

2
Autos de 
Infração

*DPEBR Nº 0007-06/2020 publicada no sítio eletrônico do 
CAU/BR no dia 11 de maio de 2020

DADOS JAN/20 A DEZ/20 (SICCAU)

DOCUMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020
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+ 141,62%+ 42,53%

DADOS JAN/20 A DEZ/20 (IGEO)

DOCUMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020

2018 2019 2020

602 858 2073Ações
Realizadas
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A Gerência de Fiscalização, desde 2019, vem sendo 

reestruturada, já tendo resultado em diversos 

avanços, incluindo: melhoria na divisão de tarefas, 

implementação de softwares para gerenciamento de 

demandas, aumento na produtividade do time, 

tratamento padronizado das demandas, entre outros.

16 POPs

elaborados ou em 
elaboração; 

+1300 protocolos tramitados
2291 documentos da fiscalização tramitados

Revisão de documentos, processos e 
protocolos;

Implementação Painel Integrado

Durante o processo de reestruturação do setor e 

considerando a suspensão de prazos disposta na DPEBR 

Nº 0007-06/2020 do CAU/BR; foi realizada a revisão e 

tratamento dos documentos da fiscalização em aberto, 

resultando em:

Em janeiro de 2020 o Painel Integrado da 

Fiscalização foi implantado no setor para 

fins de melhoria de gestão de processos, 

desde então, vem contribuindo com o 

monitoramento dos processos e 

aperfeiçoamento da atuação. 

Reestruturação e Organização do 
Setor;

57 Reuniões Virtuais 
GERFISC Realizadas
(JAN a NOV)

+ Alinhamentos virtuais;
+ Atualização do time;

IMPLEMENTAÇÕES E AVANÇOS
RELATÓRIO ANUAL 2020



Serviços de 
Arquitetura e 

Urbanismo

Oferta e Exercício de Arquitetura
e Urbanismo
em sítios eletrônicos;

Com a expansão do mundo digital e a utilização do 

marketing através da tecnologia, sítios eletrônicos 

são um dos principais meios de oferta de serviços e 

consequentemente de contratações em diversos 

segmentos, entre eles, atividades técnicas de 

arquitetura e urbanismo. 

Coibir o exercício ilegal da profissão por pessoas 

físicas ou jurídicas não habilitadas ofertando 

serviço técnico profissional de arquitetura e 

urbanismo.

Verficar habilitação;

Denúncias de Exercício Ilegal

2019 2020

28 53

2018 2019 2020

+89%

A GERFISC realizou ações de orientação destinadas a 

estudantes de arquitetura e urbanismo, com o objetivo 

de orientar os futuros profissionais sobre a importância 

das boas práticas do exercício profissional.

CAU nas Escolas Virtual

NOVAS ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020

Ações Orientativas
FURB, UNOESC, UNIFACVEST 

e UNISUL



Monitoramento: Registros
Interrompidos

O número de profissionais com registro interrompido 

vem aumentando a cada ano; verificou-se a 

necessidade de estabelecer uma rotina de 

monitoramento, tendo em vista que a Res. 167 

determina os requisitos passíveis de interrupção. A 

ação vem conscientizando profissionais acerca da 

legislação, tendo resultado em diversos pedidos de 

reativação de registro.

Monitoramento de Empresas
Registradas JUCESC e outras fontes
disponíveis;

Busca Ativa | Pessoa Jurídica

A partir da divisão de demandas por especialidades, foi 

possível aprimorar a frente de fiscalização de empresas 

com a implementação de busca ativa em atas da Junta 

Comercial do estado; proporcionando o monitoramento 

de empresas atuantes conforme os normativos existentes.

Monitoramento: Bacharéis

Através do levantamento de informações 

realizado, com base dos anos de 2015, 2016 e 
2017, constatou-se como média anual; 12 

situações com indícios de exercício ilegal da 

profissão por bacharéis em Arquitetura  e 
Urbanismo.

NOVAS ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020



Plano de Fiscalização CAU/SC

O CAU/SC passa a ser um dos primeiros estados a contar com 

um plano de fiscalização estadual. 

O documento foi elaborado de forma estratégica e 

participativa, tendo sido aprovado durante a 108ª Reunião 

Plenária. O plano tem por escopo a diversificação das ações 

de fiscalização e a atuação através das estratégias elencadas.

Contribuir/ fomentar o exercício regular e legal em ofertas e 

contratações de serviços

em mídias e meios de promoção;

Contribuir com a conscientização da sociedade sobre a 

necessidade de contratação de

profissional habilitado para atividades técnicas;

Promover a atuação ética e regular da Profissão;

Contribuir/ fomentar a segurança da sociedade em 

contratações de serviços técnicos

apenas com profissionais habilitados;

Contribuir com a disseminação e valorização da profissão 

perante a sociedade;

Refrear o Exercício Ilegal da Profissão;

Resguardar a promoção e a atuação em atividades técnicas 

profissionais, restringindo

a utilização de título e termos relacionados a arquitetura e 

urbanismo aos devidos

profissionais habilitados;

Promover a atuação legal e devidamente habilitada da 

Profissão;

(...)

NOVAS ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO
RELATÓRIO ANUAL 2020

FISCALIZAÇÃO 
TRANSVERSAL E 

CONTÍNUA



Desafios | Projeções

O cumprimento e efetividade do Plano de Fiscalização se dá através da implementação do mesmo no planejamento 

das atividades institucionais e das ações de fiscalização; 

Constitui-se um desafio a implementação e execução de um quadro de metas que represente a dimensão do 

trabalho e que amplie as ações do setor para 2021, bem como se estabeleça a frente orientativa e preventiva através 

de ações de comissões  e de outros setores, visando potencializar e intensificar a atuação;

Implementação do Plano de Fiscalização do CAU/SC

Durante a 105ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR ocorrida aos 22 de outubro de 2020, foi aprovada a 

nova normativa do rito processual da fiscalização do exercício profissional, que entrará em vigência 270 dias 

após sua publicação; A resolução dispõe de novas infrações aplicáveis, e dentre outras disposições, cria a 

figura dos auxiliares de fiscalização, com vistas a aumentar a capacidade de atendimento de denúncias e de 

atividades de rotina, prospectando novas contratações no setor, bem como resultará na necessidade de novos 

procedimentos e operacionalização do setor.

Aplicação da Nova Resolução de Fiscalização

Disseminação e potencialização da Plataforma de Georreferenciamento Integrado - PGI

Lançamento de dados; Realização das oficinas de capacitação previstas, faz-se necessário o completo entendimento 

dos possíveis impactos pela vigência da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD) e pelo decreto nº 10.046, DE 

9 DE OUTUBRO DE 2019; 

OUTROS
RELATÓRIO ANUAL 2020



OUTROS
RELATÓRIO ANUAL 2020

https://www.causc.gov.br/fiscalizacao/
Outras 

informações:

https://www.causc.gov.br/fiscalizacao/


R$   2.345.729,79 
84,26% do previsto

31,7%
% receita arrecadação líquida

LIMITE ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no atendimento e no

relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

3.4. Atendimento
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17.176
Novos

Atendimentos 

+29%

Aproximadamente 1431 
atendimentos técnicos por mês

ATENDIMENTO TÉCNICO

162
Presenciais

11441

WhatsApp3974

58
Coletas

biométricas

E-mail

1541
Por telefone

Justificativas: 
Mudança no 

SICCAU, Eleições 
2020, SICCAU 

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

Ótimo

Bom

Regular

Ruim
87,2%

10%

1,2%1,6%

40%

6%
4%

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

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

50,4

PESQUISA DE SATISFAÇÃO – ATENDIMENTO TÉCNICO

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

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

77,2

17,6%

3,2
2%

Pesquisa disponibilizada no site do CAU/SC e encaminhada ao final 
dos atendimentos técnicos realizados via WhatsApp

NOTA ATENDIMENTO GERÊNCIA 
TÉCNICA

94%
*Em 2019 a nota foi 9,6

94,8%
Ótimo ou Bom

90,4%
Ótimo ou Bom

97,2%
Ótimo ou Bom



17.176
Atendimentos

Técnicos

999
Novos Registros

Profissionais

147
Novas empresas de 

Arquitetura  e 
Urbanismo

143
Certidões de Acervo

Técnico com Atestado
Emitidas

4.980
Protocolos
analisados

RELATÓRIO ANUAL 2020

APRESENTAÇÃO

68.929

GERTEC em números

RRTs
emitidos

+



RELATÓRIO ANUAL 2020

2017 2018 2019 2020

797 932 994 999

Mulheres
67%

Homens 
33%

*Comparativo até novembro de cada ano

NOVOS ARQUITETOS POR ANO

+0,5%
Em relação ao 
ano anterior

999 Novos profissionais em
2020

10465
Arquitetos e 

Urbanistas ativos

51 55

127

74

142

130

61

100

74

102

61

22

127

32 31

14 16 13 16 19
9

16 20 23

J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L A G O S E T O U T N O V D E Z

AU registrados AU interrompidos
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ARQUITETOS E URBANISTAS POR REGIÃO (2020)

Foram analisadas 977 novas solicitações de registro 

profissional em 2020 (dados até novembro de 2020). 

Atualmente Santa Catarina conta com 10466 Arquitetos e 

Urbanistas ativos, sendo que 21% estão localizados na 

capital (2.240). Possuem um número significativo de 

profissionais também as cidades de Joinville (810), Blumenau 

(649), Balneário Camboriú (607), Chapecó (575) e Criciúma 

(436). 

Dados extraídos Igeo em 01/12/2020, filtro AU por mesorregião.



RELATÓRIO ANUAL 2020

2017 203

2018 210
2019 283
2020 147

NOVAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E URBANISMO POR ANO

147 Novas empresas
em 2020 1727 Empresas de Arquitetura e 

Urbanismo ativas

-48% Em 
relação 
ao ano 
anterior
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EMPRESAS ATIVAS POR REGIÃO (até NOV/2020)

Foram analisadas 285 novas solicitações de registro de 

empresa em 2020 (dados até novembro de 2020), tendo 

sido aprovadas e habilitadas para atuarem com arquitetura 

e urbanismo 141 empresas no período. Atualmente Santa 

Catarina conta com 1.727 empresas habilitadas, sendo que 

a maioria está localizada em Florianópolis (231), em seguida 

em Joinville (147), Chapecó (84), Blumenau (80), Itajaí (74) e 

Balneário Camboriú (61).  

Dados extraídos Igeo em 01/12/2020, filtro empresas por 
mesorregião. 



RELATÓRIO ANUAL 2020

RRTs EMITIDAS POR ANO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2020 5011 5686 5151 4506 5846 6343 6774 7493 5776 6437 5327 4579

2019 4581 6235 6308 6960 7337 6245 7366 7191 7234 7645 6880 5874

2018 4012 4865 5742 5957 6187 5997 6595 7314 6361 7106 6167 5643

2017 3445 4188 5681 4824 6213 5530 5915 6677 5974 6276 5856 5049

Em 2020 foram emitidos 68.929 RRTs, o que reflete uma queda de 

aproximadamente 8% em relação ao  ano de 2019

5011

5686

5151

4506

5846

6343

6774

7493

5776

6437

5327

4579

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

2020

Em relação a emissão de RRTs por município em 2020, considerando os

dados até Novembro, Florianópolis é responsável pela emissão de 5.887

registros, Joinville 4.058, Jaraguá do Sul 3.074 e Chapecó 3.067.

Aproximadamente 7 RRTs por Profissional ativo

68.929
RRTs emitidos

Municípios que mais emitiram RRTs*

*até NOV/2020
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RRTs POR REGIÃO (até NOV/2020)

Foram emitidos 64350 novos registro de responsabilidade 

técnica em 2020 (dados até novembro de 2020), a Região 

que mais emitiu RRT foi o Vale do Itajaí com 17.305, na 

sequência a Região Oeste com 16.210, a Região Norte 

Catarinense com 13.417, em seguida a Região da Grande 

Florianópolis com 10.081, na Região Sul foram emitidos 

7.248 e, por fim, a Região Serrana com 2.030 registros.

Informações extraídas do Igeo em 01/12/2020, RRT por mesorregião.
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CAT-A EMITIDAS POR ANO

Em 2020 Foram analisadas 282 novas solicitações de 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado em 2020, tendo 

sido aprovadas 143 Certidões no período. Estão situados 

em Florianópolis/SC seguido por Blumenau a maioria dos 

profissionais que obtiveram certidões este ano, na 

sequência em Jaraguá do Sul, Içara e Chapecó.
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Divisão da Gerência Técnica em

Gerência Técnica e Gerência de 

Fiscalização;

Atendimento técnico começa a ser 

realizado na sala térrea.

Aperfeiçoamento dos processos 

internos melhorar a eficiência na 

prestação dos serviços 

(recomposição do quadro de 

funcionários que estava defasado; 

rearranjo das responsabilidades, 

com a eliminação dos responsáveis 

únicos pelos processos; adoção de 

novas soluções tecnológicas e 

atualização de procedimentos);

Criação de um ‘portal de 

atendimento’ no site do CAU/SC, 

com informações técnicas 

atualizadas e de fácil compreensão –

incentivo ao autoatendimento.

Desenvolvimento e Publicação de 

tutorias e manuais ilustrados para 

uso do sistema (imagens para 

compartilhamento via redes sociais);

Ações de Atendimento antecipado 

(mais conveniência para o Arquiteto 

e Urbanista).

Adaptação dos processos digitais ao 

Home Office;

Criação do 2º Whats app para suprir 

a demanda de atendimento,

LINHA DO TEMPO

2017 2018 2019 2020
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Aumento dos ramais de 

atendimento telefônico;

Coleta de dados biométricos 

itinerante;

Realização de palestras técnicas;

Implantação do Atendimento via 

WhatsApp.

Publicação dos prazos de análise do 

CAU/SC (muito inferiores aos da carta de 

serviços do CAU/BR - ainda mais 

transparência para as ações da Gerência 

Técnica);

Disponibilização da coleta de dados 

biométricos nos postos de fiscalização, 

por período estendido (parceria com a 

Gerência de Fiscalização - mais 

conveniência para os Arquitetos e 

Urbanistas) ;

Descomplica SICCAU;

Implantação de canal específico, para 

qualquer profissional poder solicitar 

urgência na análise da sua solicitação.

Publicação da Cartilha e Vídeos 

com dicas para elaboração de 

contrato escrito;

Disponibilização da coleta de 

dados biométricos nos postos de 

fiscalização, por período 

estendido;

Descomplica SICCAU realizado em 

diversas cidades do Estado;

Bate-papo sobre responsabilidade 

técnica.

Atendimento Telefônico via ZoIper, 

possibilitando a transferência de 

chamadas da Central Telefônica;

Alteração do layout de RRTs no SICCAU 

pelo CAU/BR em atenção a Resolução 

184;

Padronização dos Procedimentos;

Suporte de Plantão de Atendimento 

para Eleições 2020.

2017 2018 2019 2020

LINHA DO TEMPO
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Disponibilização de pesquisa de 

satisfação permanente no site;

Implantação do Sistema ISOCRM 

(registro e gerenciamento dos 

atendimentos realizados);

Ampliação do horário de 

atendimento presencial;

Disponibilização de pesquisa de 

satisfação permanente no site.

Ampliação da pesquisa de satisfação, 

disponibilizando-a no final de cada 

atendimento técnico (telefone e 

whatsapp);

Implantação do sistema de 

gerenciamento de tarefas (sistema 

interno para controle e organização 

das demandas – mais agilidade e 

resolubilidade para os atendimentos);

Implantação de nova central 

telefônica no CAU/SC;

Ampliação da pesquisa de satisfação, 

disponibilizando-a no final de cada 

atendimento técnico (telefone e 

whatsapp).

Disponibilização da coleta de dados 

biométricos nos postos de 

fiscalização, por período estendido;

Implantação do SAAU –

gerenciamento de tarefas, registro 

de atendimentos, agenda (Sistema 

desenvolvido pelo CAU/SC)

Elaboração de Informativos sobre as 

mudanças no SICCAU;

Aquisição de EPIs para atendimento 

de coleta biométrica na Sede do 

CAU/SC;

Participação no Comitê Técnico do 

CAU/BR sobre SICCAU.

LINHA DO TEMPO

2017 2018 2019 2020
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2018

DESAFIOS PARA 2021

Sabíamos que o mundo estava passando por uma transformação digital. Nos últimos anos, a 

Gerência Técnica buscou acompanhar estas transformações, apesar dos desafios próprios de um 

órgão público. O ano de 2020 acelerou vertiginosamente estas transformações tecnológicas. 

Para 2021, o desafio será adaptar permanentemente todos os serviços da Gerência Técnica a 

este novo cenário.

OBJETIVOS GERAIS

• Automatizar processos e rotinas de trabalho (principalmente os 

relacionados a atendimento de primeiro nível);

• Estruturar e implantar modelo de trabalho híbrido;

• Evoluir o atendimento técnico sem contato físico (chatbot, totens, 

URA, atendimento por videoconferência);

• Retomar a coleta de dados biométricos pelo Estado (carteira 

profissional);

• Evoluir o sistema interno (compartilhamento de informações, 

padronização de procedimentos e informações e atualização da 

equipe) – Novo SAAU;

• Realizar treinamentos online (Descomplica SICCAU, bate papo sobre 

responsabilidade técnica...)

• Produzir conteúdo técnico em vídeo (tutoriais, manuais...)

PROJETOS 2021

✓ Novo 

atendimento 

técnico;

✓ URA;

✓ Treinamento 

para Arquitetos e 

Urbanistas;



R$   62.564,70 
89,38% do previsto

0,8
% 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

3.5. Patrocínios



Em 2020, o CAU/SC lançou um edital de chamada pública para o fomento de

projetos relevantes, a partir da arquitetura e urbanismo.

.

PATROCÍNIOS:

Foi lançado o Edital de Chamada Pública 01/2020 – Atendendo a uma 
necessidade de enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19. O edital é 
uma iniciativa conjunta da Comissão Especial de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse social – CATHIS e da Comissão de Ensino e Formação –
CEF, do CAU/SC.

A escolha dos projetos visou cobrir duas categorias:

A. Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de 
Interesse Social; 

B. Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a 
mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia Covid-19. 

Neste objetivo atingiu-se a meta de 93%, visto que foram inscritos 7 projetos, 
mas aceitos e habilitados pela Comissão de Seleção apenas 5 projetos que 
solicitaram cotas que perfizeram o total de R$ 70.000,00 (valor total disponível 
para o edital era de R$ 75.000,00)



PROJETO COMTEMPLADOS DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA DE PATROCINIO Nº 01/2020

Categoria A

• Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Santa Catarina

Projeto: Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da pandemia COVID-19 nos municípios catarinenses: 
um estudo a partir de Chapecó 

Objetivo: desenvolver diretrizes para um plano de implementação da Lei de Lei Federal nº 11.888/2008) no município de
Chapecó, considerando a realidade local, seu arranjo político, econômico e institucional, bem como a realidade urbanística
sobretudo da população vulnerável.

• Proponente: PRO-CREP (Criar, Reciclar, Educar e Preservar)

Projeto: Inclusão Socioambiental na Pandemia Covid 19

Objetivo: construir um portal e dois pergolados que servirão de abrigo para o desenvolvimento das atividades da associação e
recepção para visitantes e parceiros, essas benfeitorias se fazem necessárias para o melhor desenvolvimento dos
colaboradores, e segurança para gerar mais oportunidades à novos colaboradores.

• Proponente: Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Morro do Fortunato.

Projeto: Ponto de Higienização e Lavatório Coletivo

Objetivo: projetar e construir nas Comunidades: (a) Pontos de Higienização Móvel para evitar a propagação e reduzir o risco
de contágio do vírus na comunidade; (b) Lavatórios Coletivos Fixos como forma de estratégia para prevenção das
Comunidades contra doenças contagiosas como o COVID-19; e (c) Desenvolvimento de ação social, como palestras e
informações via cartilhas (folders), para conscientizar a comunidade da importância do uso das instalações construídas como
meio de prevenção ao COVID-19.



PROJETO COMTEMPLADOS DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA DE PATROCINIO Nº 01/2020

Categoria B

• Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Santa Catarina

Projeto: Desenvolvimento de plataforma digital georreferenciada e colaborativa para o mapeamento de grupos e 
comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental nos municípios da área conurbada de Florianópolis

Objetivo: desenvolver um piloto de plataforma digital, aberta, colaborativa e georreferenciada, capaz de 
incorporar dados, demandas, conflitos, precariedades, iniciativas e possíveis soluções para comunidades em 
situação de vulnerabilidade nos municípios da Área Conurbada de Florianópolis - ACF (Florianópolis, São José, 
Palhoça e Biguaçu).

• Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Santa Catarina

Projeto: Curso “Enfrentamento do Planejamento Urbano Loca no Cenário da Pandemia.”

Objetivo: O Curso tem como objetivo geral capacitar gestores municipais, técnicos e profissionais urbanistas para o
enfrentamento dos problemas da cidade potencializados com a pandemia. Disso, desdobra-se em formular e aplicar
estratégias para integrar o planejamento urbano municipal às recomendações da OMS e os 17 ODS da ONU, identificando os
desafios prioritários no contexto atual do Brasil e as especificidades locais dos municípios de Santa Catarina. O estudo junto
aos participantes para a aplicação de novas estratégias de solução aos desafios identificados deve ocorrer a partir da
atualização ou modificação no uso dos instrumentos urbanístico democráticos já existentes.



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 objetivo para os exercícios

seguintes, é de realizar mais ações de

relacionamento institucional, 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 desenvolveu
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



R$ 163.215,95 
66,09 % do previsto

2,2
% receita arrecadação líquida 

LIMITE NÃO ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Assegurar a eficácia no relacionamento e

comunicação com a sociedade

3.6. Comunicação
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Site www.causc.gov.br
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Picos de visitação

SITE WWW.CAUSC.GOV.BR

2020

441.984
Visualizações da 

página

117.608
Usuários



RELATÓRIO ANUAL 2020

2018-2020

1.069.982
Visualizações da 

página

SITE WWW.CAUSC.GOV.BR

273.810
Usuários
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REDES SOCIAIS

INSTAGRAM (@cau.sc)

9.780
Seguidores

Evolução do canal em 2020

10000
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0
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2500

7500

0
Comparativo 2018-2020
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REDES SOCIAIS

INSTAGRAM (@cau.sc)

Top Posts 1º
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REDES SOCIAIS

INSTAGRAM (@cau.sc)

Top Posts 2º
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REDES SOCIAIS

INSTAGRAM (@cau.sc)

Top Posts 3º
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REDES SOCIAIS

YOUTUBE

60,7 mil
Visualizações de 

vídeos

2.604
Inscritos

2020

Comparativo e evolução do canal em 2020

2020
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REDES SOCIAIS

YOUTUBE

Mais visualizados em 2020



17.302
Curtidas na página

18.089
Seguidores

2020

RELATÓRIO ANUAL 2020

REDES SOCIAIS

FACEBOOK



202020192018

17.302
CURTIDAS NA 

PÁGINA

18.089
SEGUIDORES

13.370
CURTIDAS NA 

PÁGINA

17.330
SEGUIDORES

17.550
CURTIDAS NA 

PÁGINA

17.556
SEGUIDORES

RELATÓRIO ANUAL 2020

REDES SOCIAIS

FACEBOOK

2018 2019 2020

Seguidores Curtidas



Data: 20/10/2020
Pessoas alcançadas: 1.961

Total de envolvimentos: 213

Data: 30/08/2020
Pessoas alcançadas: 1.497
Total de envolvimentos: 119

Data: 03/07/2020
Pessoas alcançadas: 1.351
Total de envolvimentos: 46

RELATÓRIO ANUAL 2020

REDES SOCIAIS

FACEBOOK Top 3 Posts Orgânicos

21 3



Data: 16/03/2020
Pessoas alcançadas: 182.261
Total de envolvimentos: 11

Data: 27/05/2020
Pessoas alcançadas: 138.191

Total de envolvimentos: 31

Data: 03/02/2020
Pessoas alcançadas: 107.259
Total de envolvimentos: 14

RELATÓRIO ANUAL 2020

REDES SOCIAIS

FACEBOOK Top 3 Posts Patrocinados

21 3



• Mulheres na
arquitetura;

• Empreender 
Arquitetura

Jan

• Retrospectiva;

• Empreender
Arquitetura

AbrMarFev Mai Jun

• Empreender
Arquitetura;

• COVID – podcasts;

• Cidades 2030;

• Concurso de 
Fotografia e 
Croquis

• 100ª Plenária;

• Empreender
Arquitetura

• Empreender
Arquitetura;

• COVID –
campanhas, 
posicionamento
s e suporte

• Empreender
Arquitetura;

• COVID – edital;

• Premiação 
acadêmica;

• COVID – podcasts

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020



• Cidade
Patrimônio
de todos;

• Campanha
Patrimônio

Jul OutSetAgo Nov

• Inclusão BIM

• Eleições CAU;

• Circuito Urbano
Onu Habitat

• Eleições 
municipais

• Cidade
Patrimônio de 
todos;

• Honra ao
Mérito;

• Semana ODS

• Empreender
Arquitetura;

• Cidades 2030

• COVID – podcasts

• COVID – edital

• Encontro de 
Coordenadores

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020



Galeria virtual no Instagram e projeção 
para divulgação do resultado do Concurso 
de Fotografias e Croquis

CAMPANHAS ESPECIAIS

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020



508
plays

Podcasts

Brasil - Estados Unidos – Irlanda 
– Alemanha – Argentina –

Portugal – Peru – Equador –
Japão – México – Itália –

Singapura - Rússia

NOVOS PRODUTOS E CANAIS

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020

O podcast mais ouvido

2
SÉRIES

8
PLATAFORMAS

Itunes - Google Podcasts –
Spotify – Breaker - Castbox

Overcast - PCA.ST - Radio Public

10
EPISÓDIOS

13
PAÍSES



Para WhatsApp 

• 20 informativos

semanais;

• 256 contatos.

CAU COMUNICA

NOVOS PRODUTOS E CANAIS

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020



NOVOS PRODUTOS E CANAIS

RELATÓRIO ANUAL 2020

PRINCIPAIS CAMPANHAS DE 2020

LINKTREE

LINKEDIN
Criação do perfil

e da página!



R$  124.428,78 
77,81% do previsto

1,7
% receita arrecadação líquida 

LIMITE NÃO ALCANÇADOINVESTIMENTO REALIZADO

Objetivo Estratégico: Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e

Urbanismo

3.7. Assistência Técnica



Apresentação

RELATÓRIO ANUAL 2020

A CATHIS – Comissão Especial de 

Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social, possui a função de  

promover ações relacionadas à 

política de assistência técnica pública 

e gratuita, preconizada pela Lei nº 

11.888/08, com o intuito de facilitar o 

acesso de todas e todos à Arquitetura 

e Urbanismo. 

A atuação da CATHIS está fundada nas 

disposições do Plano Estratégico de 

Implementação – PEI-ATHIS, que entre 

outras funções, direciona os caminhos 

futuros da comissão até o ano de 2023.

Em 2020, dada a situação de 

distanciamento físico em virtude da 

pandemia, as ações previstas no Plano e 

no Planejamento Anual exigiram 

adaptações e novos arranjos, os quais 

pretendemos descrever neste relatório.
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• Determinação do 

CAU/BR sobre 2% 

da RAL em ATHIS;

• Início da elaboração 

do PEI-ATHIS

CTEC CATHIS

2017 2018 2019 2020

HISTÓRICO

• Finalização e 

aplicação do PEI-

ATHIS;

• Caravanas de 

divulgação;

• Seminário Nacional 

de ATHIS

• Curso de Capacitação em 
ATHIS;

• Acordos de cooperação 
com municípios;

• Edital de Patrocínio;

• Mediação de Conflitos 
Fundiários

QUAIS AS AÇÕES 
REALIZADAS EM 2020?
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AÇÕES 2020

EDITAL DE PATROCÍNIO

Os editais de patrocínios, previstos no PEI-

ATHIS, se consolidaram em 2020 como uma 

ação anual da CATHIS. Em virtude da 

pandemia de Covid-19, o objeto do edital 

visou a valorização de iniciativas que 

mitiguem as consequências da pandemia.

Para potencializar a iniciativa, a CATHIS 

juntou esforços com a Comissão de Ensino e 

Formação, ampliando o recurso em 

patrocínios. O valor total disponibilizado foi 

de R$75.000,00, sendo R$45.000,00 do 

centro de custos da CATHIS. Foram 

contemplados 5 projetos, dos quais, três 

direcionados ao objeto da ATHIS.

Inclusão Socioambiental 
na Pandemia Covid-19

Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no 
enfrentamento da pandemia COVID-19 nos 
municípios catarinenses: um estudo a partir de 
Chapecó

Ass. da Com. Remanescente de 
Quilombo Morro do Fortunato 

Associação Pró-CREP

Ponto de Higienização e 
Lavatório Coletivo

Instituto dos Arquitetos do Brasil - SC
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AÇÕES 2020

FORMAÇÃO ON-LINE EM ATHIS

Devido a pandemia de Covid-19, a estrutura do Curso 

de Capacitação realizado em 2019 será convertida em 

material audiovisual a ser disponibilizado no Youtube. 

Trata-se, portanto, de uma formação online.

A partir do processo licitatório 02/2020, o escritório 

URBE, com colaboração da Universidade Federal de 

Santa Catarina, desenvolverão 22 vídeos e 4 Podcasts

com conteúdos exclusivos sobre a ATHIS, abordando 

aspectos conceituais e operacionais, nas esferas de 

cada eixo do PEI-ATHIS: Poder Público, Academia, 

Movimentos Sociais e Profissionais.

O conteúdo estará disponível nas redes a partir de 

2021, não deixe de acompanhar!

+ de

10
horas de 
conteúdos 
exclusivos

22
Vídeos

Assessoria 
contratada

04
Podcasts
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No dia 21 de agosto, em comemoração ao dia 

da habitação social, o CAU/SC publicou o Guia 

prático de ATHIS: o passo a passo. Este material 

sintetiza os conteúdos ministrados no Curso de 

Capacitação promovido pelo CAU/SC e 

realizado pelo ICPP em 2019. O conteúdo, 

dividido em 7 módulos e com mais de 180 

páginas, congrega informações pertinentes à 

formação em ATHIS dos profissionais arquitetos 

e urbanistas e demais interessados.

Guia Prático de ATHIS:
o passo a passo
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AÇÕES 2020

PESQUISA ESTADUAL 
EM HIS

A CATHIS-CAU/SC iniciou uma pesquisa permanente 

sobre experiências voltadas para habitação de 

interesse social ocorridas em Santa Catarina. A 

partir dos dados coletados, espera-se desenvolver 

um veículo de orientação e sensibilização que pode 

munir escritórios, poder público, universidades e 

comunidades demandantes por ATHIS, através da 

exposição de diferentes arranjos financeiros e 

institucionais retratados pelas experiências 

coletadas.

Esta ação objetiva também valorizar a função social 

da arquitetura enquanto prática profissional, bem 

como demonstrar a rica produção habitacional do 

estado.
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A CATHIS mantém hospedada no site do 

CAU/SC um formulário de cadastro para 

profissionais interessados em atuar em ATHIS. 

Desta forma, facilita-se a divulgação de 

materiais, eventos e possibilidades de ações 

que os aproximem do exercício da ATHIS.

Formação de Rede
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AÇÕES 2020

Para estar mais próximo e fortalecer sua presença pelos 

municípios do estado, o CAU/SC possui representações em 

instâncias de participação social. Cabe à CATHIS designar 

representações aos conselhos de habitação de interesse social, 

estando presente nos municípios de Florianópolis, Balneário 

Camboriú, Blumenau e Guaramirim. 

Os representantes posicionam-se em prol do CAU/SC com 

transparência e confiabilidade, manifestam a opinião do 

conselho e o mantém informado sobre as reuniões em que 

fizerem parte, de modo a aumentar uma base de dados e 

difundir informações. Em Florianópolis e em Blumenau, nossos 

representantes participam da Comissão de Revisão dos Planos 

de Habitação, tema que está no foco dos dois municípios.

REPRESENTAÇÕES NOS CONSELHOS 
DE HABITAÇÃO
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AÇÕES 2020

ACORDOS DE COOPERAÇÃO

Desde 2018, o CAU/SC tem realizado aproximações com 

secretarias de habitação estadual e municipais, a fim de 

prover subsídios técnicos para demonstrar a 

necessidade de se viabilizar a aplicação da ATHIS. No 

ano de 2019 o CAU/SC celebrou um acordo de 

cooperação técnica com o município de Chapecó, para 

fomentar e aprimorar a aplicação da lei da ATHIS pelo 

município.

Em 2020 o CAU/SC seguiu o monitoramento do Acordo 

com Chapecó e realizou aproximação com Balneário 

Camboriú para implementar a ATHIS no município. O 

acordo está em tramitação. Há ainda aproximação com 

os municípios de Blumenau e Florianópolis, para 

acordos similares em 2021.

CHAPECÓ
08/2019

BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ
em tramitação
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Com o objetivo de garantir a justiça social e o cumprimento da 

legislação que nos rege, o CAU/SC aprovou sua participação, 

enquanto Amicus Curiae, em dois processo de reintegração de 

posse em face de ocupações urbanas para fins de moradia. 

Os pedidos de ingresso aos processo têm a finalidade de fornecer 

subsídios técnicos e teóricos essenciais à controvérsia. São 

documentos densos e inéditos na autarquia, sendo construídos de 

forma colaborativa pelas instâncias internas do CAU/SC. 

Além da CATHIS e sua equipe técnica, participaram deste processo a 

Assessoria Jurídica, a CPUA e a Câmara Temática de HIS e Direito à 

Cidade.

Mediação de Conflitos
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AÇÕES 2020

CIRCUITO URBANO
O papel dos Conselhos Profissionais no 
Fomento à ATHIS

Este evento refletiu sobre a atuação dos Conselhos 

Profissionais de Arquitetura e Urbanismo no 

fomento à política de ATHIS. Foram apresentadas 

algumas práticas promovidas pelos CAU/DF, 

CAU/RS, CAU/AL, CAU/BR, além do CAU/SC. O 

evento ocorreu no dia 29 de outubro e fez parte da 

programação do Circuito Urbano, uma iniciativa do 

Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos humanos – Onu Habitat.

Durante o evento foi apresentada uma pesquisa 

inédita feita pela CATHIS-CAU/SC que buscou 

demonstrar os impactos do recurso investido em 

ATHIS pela rede CAU.
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Em busca de respostas, o CAU/SC realizou 

uma pesquisa nacional com os demais 

CAU/UF para compreender quanto foram 

investidos em ATHIS desde 2017 e em 

quais áreas o recurso foi aplicado.

Constatou-se então que, entre 2017 e 

2019, o total investido em ATHIS pelos 

CAUs SP, RS, RJ, SC, GO, PI, CE, AL e DF foi 

superior à 2,86 milhões de reais.

Qual o impacto dos 
2%?

1 milhão

600 mil
400 mil

250 mil
150 mil

25 mil

AÇÕES 2020
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Meta 
executada

Executada
parcialmente

Meta não
executada

100%0%

A
Ç

Ã
O

METAS
A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4

C1

D1

METAS DO PEI-ATHIS (2018 – 2020)

MOVIMENTOS SOCIAIS

ACADEMIA

PROFISSIONAIS

PODER PÚBLICO
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AÇÕES PREVISTAS PARA 2021

Capacitação 
On-line

Especialização / 
Residência em 

ATHIS

Livro de 
Experiências de HIS 

em SC

Reedição do 
PEI-ATHIS

Ações de 
divulgação 
da ATHIS

Câmara 
Temática

Acordos de 
Cooperação com 

municípios

Ampliar o contato 
com atores em 

ATHIS
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AÇÕES CPUA

Representações Regionais 2020 

• 10 deliberações indicando representantes

• 17/06/2020 – 1º Encontro Preparatório com os Representantes

- Aproximação com representantes 

- Início monitoramento das representações

- Vinculado ao manual Fundamentos para as Cidades 2030.

• Envio da “Carta aos Representantes” e  aprovação do “procedimento para designação de Representante Regional do CAU/SC nos 

diversos órgãos de Santa Catarina”

• Novas representações em 2020.

- Rio do Sul  - Conselho de Desenvolvimento Econômico

- Chapecó - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

- Lacerdópolis - Comissão de Revisão do Plano Diretor

- Campo Alegre - Conselho da Cidade

- Treze Tílias – Conselho de Desenvolvimento Municipal

3.8. POLÍTICAS URBANAS
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Indicação dos primeiros representantes
Aprovação do Termo de Conduta Ética

Elaboração do Manual do Representante

Plataforma dos Representantes
1º encontro dos Representantes

2018

2019

2020

AÇÕES CPUA

Representações Regionais 2020 
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2018

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS
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REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

2018 2019
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REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

2018 2019 2020
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AÇÕES CPUA

Ofícios de Recomendações e Manifestações

• Orientações para elaboração participativa de Planos Diretores;

• Manifestação contrária à revisão da exigência de assinaturas em planta/mapa e memorial descritivo de imóveis para fins de 
registro ou averbação;

• Manifestação contrária ao Projeto de Lei nº 2.396/2020, que altera os dispositivos do Decreto-Lei nº25/1937;

• Recomendação para que os cargos de chefia em setores e secretarias que tratam de Preservação do Patrimônio Cultural 
Edificado sejam ocupados por Arquitetos e Urbanistas especializados e com experiência técnica;

• Manifestação sobre o risco de descaracterização das vias do entorno da Praça XV de Novembro e Setor Leste do Centro de 
Florianópolis;

• Apoio à ACCR a respeito do Projeto de Lei nº 1.183/2019, que objetiva criar o Conselho Profissional do Conservador-
Restaurador de Bens Culturais;

• Recomendação reforçando a importância da averbação do tombamento nas matrículas de imóveis.

• Apoio à causa das Associações de Bairros de Itajaí a respeito da revisão do Plano Diretor de Itajaí e da composição do 
Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial do Município;
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AÇÕES CPUA

Ofícios de Recomendações e Manifestações

• Recomendações técnicas à restauração da Casa de Câmara e Cadeira do Município de São José;

• Manifestação sobre possíveis conflitos entre a NBR 15575 e a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do 

Solo do Município de São José;

• Manifestação sobre edital da Prefeitura de Imbuia para contratação de profissional para a revisão do 

Plano Diretor.

• Impugnação de eleição do Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Itajaí

• Ofício sobre encaminhamentos da reunião com o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CME) 

do MP/SC.

4 6 13

2018 2019

Quantidades

2020



Com Fundação Catarinense de Cultura – FCC
Caderno de Detalhamento Arquitetônico
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PARCERIAS

Parcerias

Realizar estudos e classificação dos elementos arquitetônicos das edificações protegidas legalmente 

no estado de Santa Catarina, iniciando preferencialmente pelo Palácio Cruz e Sousa, atual sede do 

Museu Histórico de Santa Catarina – MHSC.

Com Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Plataforma Ecossistemas da Cidade

Elaboração de uma plataforma que, a partir da organização de uma rede de pesquisadores, permita a 

aproximação da ciência às decisões de políticos, administradores e profissionais responsáveis pelo 

planejamento das cidades
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PROJETOS CPUA

Fundamentos para as Cidades 2030

O Projeto Fundamentos para as Cidades 2030 foi desenvolvido entre 2018 e 2020 pela CPUA/SC em 

um processo de acumulação de debates e conteúdos, sintetizados em  material de orientação para a 

elaboração de Planos Diretores Participativos (PDPs), alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), e em cinco encontros virtuais 

para divulgação.
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PROJETOS CPUA

Fundamentos para as Cidades 2030

CICLO DE DEBATES

17/06/2020 – 1º Encontro Preparatório Com 
os Representantes

24/06/2020 – As políticas de planejamento 
urbano e os ODS

08/07/2020 – O processo de elaboração de 
Planos Diretores Participativos - Elaboração, 
Revisão, Participação, Tramitação, 
Implementação 

22/07/2020 – Aplicação dos ODS na prática 
do planejamento urbano 

05/08/2020 – Os desafios na realização das 
políticas urbanas pelas Prefeituras 

PRÊMIO ODS NA PRÁTICA!

O projeto Fundamentos para as Cidades 2030 rendeu ao CAU/SC o Prêmio 
ODS Santa Catarina 2020 na categoria Organização de Classe, anunciado 
em 12/nov/2020 pelo Movimento Nacional ODS em Santa Catarina.



RELATÓRIO ANUAL 2020

Nascimento da ideia (“Pensando
fora da Caixa”)

Elaboração do Termo de Referência
Inclusão dos ODS no planejamento do 
CAU/SC

Contratação da empresa
Diagnóstico e elaboração do 
conteúdo

Conclusão e divulgação do projeto

2017

2018

2019

2020

HISTÓRICO

Fundamentos para as Cidades 2030



RELATÓRIO ANUAL 2020

PROJETOS CPUA

Cidade: Patrimônio de Todos

CICLO DE DEBATES 

19/08/2020 – O Futuro do patrimônio e o papel do 
patrimônio no futuro da Cidade

26/08/2020 – Os diferentes agentes do patrimônio e 
seu papel na preservação

02/09/2020 – Sítios históricos, planejamento e gestão 
urbana

09/09/2020 – Patrimônio Edificado: Ensino, pesquisas 
e práticas acadêmicas em SC

O Projeto “Cidade: Patrimônio de Todos” objetiva promover a visibilidade e o reconhecimento do 

patrimônio cultural incentivando a prática responsável da conservação, preservação e restauração 

dos bens arquitetônicos e a adequada gestão urbana dos sítios com interesse de preservação.



RELATÓRIO ANUAL 2020

PROJETOS CPUA

Cidade: Patrimônio de Todos

Conteúdo elaborado por um grupo de 
arquitetos e urbanistas especialistas, 
participantes da Câmara Temática Cidade: 
Patrimônio de Todos 

ENCARTES PRODUZIDOS



RELATÓRIO ANUAL 2020

PROJETOS CPUA

Acessibilidade Hoje e Amanhã
Projetando cidades inclusivas para 2030

• Evento criado em substituição à 

Caminhada pela Acessibilidade, contou 

com palestra do arquiteto e urbanista 

Eduardo Ronchetti, especialista em 

acessibilidade, que apresentou as 

principais alterações da mais recente 

revisão da NBR 9050, apresentação do 

MPSC sobre as ações do Programa SC 

Acessível e debate com participantes da CT 

Acessibilidade do CAU/SC;

• Participação na Semana ODS na Prática, 

promovida pelo Movimento ODS SC.



RELATÓRIO ANUAL 2020

PROJETOS CPUA

Carta aos Candidatos 2020 

• Apresenta informações e proposições 

práticas apontadas pelos urbanistas com 

base nas necessidades estruturais das 

cidades brasileiras;

• Reúne propostas para respaldar programas 

de governo para futuros prefeitos e 

vereadores;

• Em parceria com CAU/RS

EIXOS DA CARTA

1. Gestão Urbana e 
Planejamento

2. Habitação

3. Espaços e 
Equipamentos 
Públicos

4. Mobilidade

5. Meio Ambiente e 
Saneamento

6. Patrimônio Cultural



RELATÓRIO ANUAL 2020

CÂMARAS TEMÁTICAS

Câmara Temática ‘Cidade: Patrimônio de Todos’

A Câmara Temática “Cidade: 

Patrimônio de Todos” busca, em 

suas atividades, contribuir com a 

prevenção, a produção de 

orientações técnicas e o estímulo 

da conscientização sobre a 

importância da salvaguarda do 

Patrimônio Cultural catarinense, 

através da publicação de 

entendimentos e recomendações 

sobre a preservação de edificações, 

estruturas urbanas e paisagens que 

constituem testemunhos tangíveis 

de períodos pregressos, dignos de 

serem desfrutados pelas gerações 

futuras.



RELATÓRIO ANUAL 2020

CÂMARAS TEMÁTICAS

Câmara Temática ‘Estudos Urbanos’

A Câmera Temática de ‘Estudos 

Urbanos’ estuda e manifesta 

recomendações em questões 

relacionadas ao desenvolvimento 

urbano e à preservação ambiental nas 

cidades catarinenses. Compreendendo-

se a necessidade de ampliar a 

discussão desses temas, o Projeto CT 

Estudos Urbanos visa fortalecer a 

atuação dos arquitetos e urbanistas na 

busca por produzirem-se cidades 

ambientalmente sustentáveis e 

socialmente justas.



RELATÓRIO ANUAL 2020

CÂMARAS TEMÁTICAS

Câmara Temática ‘Acessibilidade’

A Câmara Temática 

“Acessibilidade” objetiva 

sensibilizar a sociedade sobre a 

importância de garantir 

acessibilidade nos espaços de uso 

público e coletivo, respeitando o 

direito constitucional de ir e vir, 

na busca de uma cidade inclusiva. 

A acessibilidade é um fator capaz 

de oferecer igualdade de 

oportunidade para transitar por 

espaços públicos ou privados, 

com conforto, segurança e 

autonomia, reduzindo ao máximo 

as barreiras físicas.



Covid-19 – Adaptações necessárias

Impossibilidade de eventos presenciais, resultando

na realização destes de forma virtual. Este fato

possibilitou ampliar o alcance dos eventos

realizados, tanto para a participação no momento

da transmissão como pela possibilidade de 

acompanhamento posterior.

Necessidade de contingencimento de despesas e, 

para tanto, alguns projetos foram redesenhados e 

as reuniões da Comissão passaram a ocorrer de 

forma virtual.

RELATÓRIO ANUAL 2020

COVID-19



3.9. Gestão de pessoas

Em 2020, o grande 
destaque para a área  de 
gestão de pessoas foi a 
adaptação para o modelo de
trabalho remoto (Home Office)
por conta da pandemia de COVID-19.

Todos os empregados e estagiários do CAU/SC
foram alocados em home office a partir de
18/03/2020 e continuaram na modalidade durante
todo o ano para garantir saúde e segurança.

TRABALHO REMOTO

TECNOLOGIA

Com o home office, todos os contatos passaram a ser
virtuais. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de
aprimoramento da área de Tecnologia de Informação
que foi responsável por proporcionar acesso remoto e
as ferramentas necessárias para que o trabalho não
fosse afetado.

Além disso, é devido à tecnologia disponível que foi 
possível manter o contato entre os 
funcionários através de chats,
reuniões online e e-mail, 
promovendo o bom relacionamento 
pessoal com distanciamento seguro.

SAÚDE E 
SEGURANÇA

Foram adquiridos equipamentos de proteção individual (EPI) e
material de limpeza para higienizar ambientes a fim de evitar o
contágio pelo Coronavírus nos momentos em que for realizado
trabalho presencial nas dependências do CAU/SC.

Foi publicada uma Portaria Ordinatória que estabelece protocolos de 
prevenção ao contágio da COVID-19 para ocupação e manutenção das 
instalações físicas do CAU/SC.
Link: https://www.causc.gov.br/wp-
content/uploads/portarias/ordinatorias/2021/01/Portaria-Ordinatoria-001-
2021-Protocolos-COVID.pdf

Por conta da pandemia de COVID-19 e pela adaptação ao 
trabalho remoto, foi necessário um cuidado maior também com 
a saúde mental da equipe. 
Transtornos psicológicos e doenças como ansiedade, estresse e 
depressão se mostraram presentes com maior frequência. 
Diante disso, foram realizadas ações em grupo e outras 
individuais no intuito de fortalecer o relacionamento e 
o bem-estar entre o corpo funcional.

https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/portarias/ordinatorias/2021/01/Portaria-Ordinatoria-001-2021-Protocolos-COVID.pdf


Gestão de pessoas

27%

54%

8%

11%

Conselheiros
Empregados Efetivos
Estagiários
Cargos em Comissão

65% 
mulheres*

35% 
homens*

*considerando o total de empregados

As avaliações de desempenho
dos empregados, onde são
analisadas competências
humanas e funcionais, foram
realizadas no mês de
dezembro de 2020 e possuem
efeito para a progressão por
mérito de acordo com o PCCS.

Avaliação de Desempenho

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

R$

2017 2018 2019 2020

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

*Despesas com Pessoal sobre as Receitas Correntes. Não considerado os
valores de rescisão e benefícios

COMPOSIÇÃO DA 
FORÇA DE TRABALHO

GASTOS COM PESSOAL

Absenteísmo

5,09
4,1

1,63

2018 2019 2020

Durante o ano de 2020, o absenteísmo
apresentou forte queda. Essa diminuição do
índice está relacionada ao modelo de trabalho
remoto e também ao fato de os empregados
estarem em isolamento social, o que reduz o
risco de acidentes e doenças.

Redução de despesa 
com vale-transporte

Considerando a 
modalidade de 
trabalho remoto 
durante mais de 8 
meses, houve 
redução da despesa 
com vale-transporte.

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

2017 2018 2019 2020



Gestão de pessoas
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

LIMITES APURADOS 
Programação 

2020 
Executado                       

2020 
Variação  

Despesas com 
Pessoal 

Valor 
4.558.403 4.180.962 (8,3)

%  59,5% 50,4%
(9,1)

Capacitação 

Valor 
32.741 11.975 (63,4)

%  0,7% 0,3%
(0,4)

Em função dos impactos da pandemia sobre a arrecadação do 
CAU/SC, foi adotada politica de contingenciamento 

orçamentário sobre os investimentos em capacitação de 
pessoal, bem como restrição do pagamento de horas extras e 

abono pecuniário de férias.
Tais ações impactaram para o comprometimento de despesas 

de pessoal na ordem de 50,4% para o exercício de 2020.

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


3.10 Gestão de Licitações e Contratos

PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO
ELETRÔNICO SRP

PREGÃO
PARTICIPANTE

TOMADA DE
PREÇOS

R$95.793,00 

R$2.100.907,88 

R$217.054,24 

R$83.408,50 

4 3 3 2

LICITAÇÕES

VALOR TOTAL QUANTIDADE

DISPENSA DISPENSA
ELETRONICA

INEXIGIBILIDADE

R$85.954,15 

R$7.659,55 R$4.736,00 

8 4 3

CONTRATAÇÕES DIRETAS

VALOR TOTAL QUANTIDADE

Contratação do SERPRO 

para prestação de 

serviços gerenciados de 

computação em nuvem.
R$19.035,65 

R$66.918,50 

Art. 24

Inciso XVI

Inciso II

1 – Aquisição de Softwares

3 – Serviços Contínuos



R$246.120,00 

R$2.100.907,88 

R$217.054,24 R$31.431,20 

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

CONTRATOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARTICIPANTE

NOTA DE EMPENHO

R$95.793,00 

R$66.918,50 

R$83.408,50 

CONTRATOS

Pregão Eletrônico

Dispensa de Licitação

Tomada de Preços

O CAU/SC possui 24 contratos vigentes, sendo:

• 3 referentes a aquisição de softwares;

• 2 referentes a aluguéis;

• 2 relativos a projetos;

• 2 com empresas públicas federais (Correios e SERPRO);

• 17 relativos a serviços contínuos.



4. Gestão orçamentária, financeira e contábil
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Nesta seção serão apresentados

as principais informações sobre

a execução orçamentária e

financeira do CAU/SC para o

exercício de 2020, além de

traçar comparativos com os

resultados dos últimos anos.

Em 2020 o CAU/SC apurou Superávit Orçamentário de R$

1.849.291,65 com a realização 108,26% da Receita Corrente prevista e

83,69% da Despesa Corrente executada.

O resultado orçamentário de 2020 foi o mais alto dos últimos 6 anos,

aumentando a média para R$ 690.029,10

Resultados Orçamentários dos últimos 
exercícios

2020 R$ 1.849.291,65

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$ 690.029,10



TROCA DE ASSESSORIA CONTÁBIL
Em julho de 2020, decorrente de processo
licitatório, o CAU/SC passou por transição de
assessoria contábil contratada.
Dessa forma, a SIDCONTABIL EIRELI EPP passou
a responder pela contabilização do conselho
enquanto o Sr. Sidnei Betzel Naak – CRC/ES
011186-o/9 passou a assinar as demonstrações
contábeis do CAU/SC

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS

Em 2020 foi realizado o investimento de R$
29.771,85 em ativos imobilizados.

FATOS RELEVANTES
O investimento de maior relevância faz
referencia à aquisição de licença de software
Adobe Creative Cloud, com vigência até 48
meses, com valor de R$ 20.631,00

4.1. Fatos relevantes (Orçamento e investimentos patrimoniais)

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 2020 a

Proposta Orçamentária totalizando R$
14.675.783,03, distribuídos em 57 Planos de
ação, cada qual com seus objetivos
estratégicos vinculados.



4.2. Arrecadação

36

No que tange a arrecadação de 2020,

observou-se um excesso de

arrecadação de 8,26% em relação ao

estimado de receitas correntes para o

período.

ARRECADAÇÃO 2020

Receita Orçado Arrec. Exerc. % Diferença 

RECEITA REALIZADA R$  14.675.783,03 R$  8.299.894,47 56,56%
R$  

6.375.888,56 

RECEITA CORRENTE R$    7.666.697,22 R$  8.299.894,47 108,26%
-R$     
633.197,25 

ANUIDADES R$    3.198.069,28 R$  3.516.909,16 109,97%
-R$     
318.839,88 

RECEITA DE SERVIÇOS (RRT + CAT-A) R$    4.050.819,48 R$  4.354.639,98 107,50%
-R$     
303.820,50 

FINANCEIRAS R$        364.496,24 R$      366.344,89 100,51%
-R$          
1.848,65 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$          53.312,22 R$        62.000,44 116,30%
-R$          
8.688,22 

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
(Superávit do Orçamento Corrente) R$    7.009.085,81 R$                       - 0,00%

R$  
7.009.085,81 

42%

53%

4%1%

ANUIDADES

RECEITA DE
SERVIÇOS (RRT
+ CAT-A)

FINANCEIRAS

OUTRAS
RECEITAS
CORRENTES

Evolução da Receita Corrente dos últimos exercícios
Exercício Arrecadação diferença

2020 R$8.299.894,47 -R$107.238,12

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$478.080,18

R$0,00

R$1.000.000,00

R$2.000.000,00

R$3.000.000,00

R$4.000.000,00

R$5.000.000,00

R$6.000.000,00

R$7.000.000,00

R$8.000.000,00

R$9.000.000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolução da arrecadação



4.3. 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. Ademais, com a

pandemia e execução dos serviços no formato

home office, as despesas fixas foram

drasticamente reduzidas. Dessa forma

percebe-se que 74% das despesas do

CAU/SC são de PESSOAL e

CONTRATAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.

Despesa Orçado Realiz. Exerc. %

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA R$  14.675.783,03 R$  6.392.550,61 43,56%

PESSOAL E ENCARGOS + CONTRATAÇÕES PF R$    5.236.638,19 R$  4.707.134,35 89,89%

MATERIAL DE CONSUMO R$          50.232,75 R$        11.939,72 23,77%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$    1.213.960,19 R$      812.227,13 66,91%

PASSAGENS E DIÁRIAS R$        260.332,66 R$      109.347,51 42,00%

ENCARGOS DIVERSOS R$        375.295,08 R$      212.788,14 56,70%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$        536.855,03 R$      510.055,91 95,01%

DESPESAS DE CAPITAL R$    7.030.687,66 R$        29.057,85 0,41%

74%

0%

13%

2%
3%

8% 0%

PESSOAL E ENCARGOS
+ CONTRATAÇÕES PF

MATERIAL DE
CONSUMO

SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
PASSAGENS E DIÁRIAS

ENCARGOS DIVERSOS

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

Evolução da Despesa Empenhada

Exercício Despesa Diferença

2020 R$6.526.271,75 -R$1.195.108,78

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$180.436,24

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



4.4. 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 2020 o CAU/SC

realizou investimentos no montante de

R$ 29.771,85 em 12 novos itens.

Ao fim de 2020 o Acervo patrimonial do

CAU/SC dispunha de 733 bens móveis

com valor equivalente a R$ 867.407,21

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.



4.5. 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 2020, foram definidos 57

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.



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.

4.6. 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/


4.6. 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,
consideramos 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, 31 de março de 2021.

Sidnei Betzel Naak
Contador CRC/ES-011186/O-9



4.7. 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.



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

Balanço Patrimonial

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


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

Balanço Patrimonial

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


Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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


Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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


Balanço Orçamentário

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

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


Balanço Orçamentário

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

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


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

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


Balanço Financeiro

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

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


4.7. Notas Explicativas às Demonstrações                   
Contábeis

Em 31 de dezembro de 2020 (Em Reais)

1. Contexto Operacional

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 Federal, 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.

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 Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC TSP

ESTRUTURA CONCEITUAL, NBC TSP 07, NBC TSP 11 e NBC TSP17.
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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.

2.3    Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade, de forma

comparativa com as demonstrações contábeis do exercício anterior.

2.4    Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça 

julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 

despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas

incluem, principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado, e a estimativa para perdas em função do risco de crédito de 

clientes e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são 

conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.
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3. Políticas Contábeis

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis, aplicadas de forma uniforme com o 

exercício anterior, exceto no que tange às provisões para devedores duvidosos, ressaltam-se:

3.1 Caixa e equivalente de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 

investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data 

original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a

um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos 

auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.1.1 Equivalentes de Caixa - Aplicação Financeira

Na disponibilidade de Aplicações Financeiras, estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos 

correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.

3.2  Créditos de anuidades

As contas a receber de anuidades são inicialmente reconhecidas pelo valor estimado em proposta orçamentária referente a 

previsão de receitas dos profissionais ativos no banco de dados do CAU/SC, entretanto, os valores são ajustados aos valores 

efetivamente realizados/arrecadados ao final do encerramento do exercício. Quando há necessidade de constituição de provisão 

para perdas de créditos, a administração realiza uma análise individualizado de cada caso.
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3.2.1  Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos

a) Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro

Nacional, por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais–PIPCP), e pelo

Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016(Mensuração

deAtivosePassivosnasDemonstraçõesContábeis),oCAU/SCprocedeuaoregistrocontábildeAjusteparaPerdasdeDevedoresDuvidososaoencerramentoapartir

doexercíciode2017.

b) Base de mensuração–Médiaponderadadospercentuaisde recebimento deanuidadesdepessoas físicas e jurídicasnosúltimos três exercícios

anterioresaodestebalanço,aplicadasobreoestoqueacumuladodecréditosoriundosdeanuidadesnão recebidasrelativasaosexercíciosde2012

(anodeiníciodasatividadesdoConselho)a2019.

c) Julgamentopelaaplicação–Tratando-sedeimplantaçãodepolítica,decidiu-seaplicarcritériopropostopeloCAU/BRpormeiodaOrientaçãoTécnica

Conjuntanº01/2017,plausívelà realidadedoCAU/SC,considerando-seoprincípiocontábildoconservadorismoouprudênciaao tempoemquese

utilizaocomportamentohistóricoderecebimentosemdetrimentodeestimativasderecebimentosemaçõesdecobrança.

d) Reflexopatrimonialcomparativo

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Créditos de Anuidade 5.530.298,03 4.270.801,77

( - ) Perdas de Devedores Duvidosos (3.244.764,31) (2.434.419,54)

Total 2.285.533,72 1.836.382,23
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Do montante na conta de PDD de R$ 3.278.797,81 do ajuste contábil em 2020, sendo que deste valor R$ 451.805,66, incidente sobre os créditos de

anuidadesdepessoafísicade2019eR$358.539,11depessoajurídicaano2019,foiregistradocomovariaçãopatrimonialdiminutivadoexercíciodobalanço.

Oajusteparaperdasdedevedoresduvidososécalculadoatualmente,conformemetodologiaapresentadananotaexplicativan°6,sendoutilizadonoexercício

de2020opercentualde82,9%paraprofissionaiseparaempresa94,7%.Nãohouveajusteparaasanuidadesdoanocorrente.

3.3. Estoques

Atéoanode2020aEntidadenãomantémestoque,mascasoaEntidadevenhaamantercontroledosestoques,estesserãoregistradosaocustomédiode

aquisição,quenãosuperaosvaloresdemercadoouvalorlíquidoderealização.

3.4.Imobilizado

Avaliadoaocustodeaquisiçãoereduzidopeladepreciaçãoacumuladaepelasperdaspor“impairment”,quandoaplicável.

OsdireitosquetenhamporobjetobenscorpóreosdestinadosàmanutençãodasatividadesdaEntidade.

Adepreciaçãodosativosécalculadapelométodolinear,paradistribuirseuvalordecustoaolongodavidaútilestimada,comosegue:

Descrição Anos

Móveis e Utensílios 10

Máquinas e Equipamentos 10

Instalações 10

Utensílios de Cozinha 5

Equipamentos de Processamento de dados 5

Biblioteca 10
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Osvaloresresiduaiseavidaútildosativossãorevisadoseajustados,seapropriado,aofinaldecadaexercício.

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são

reconhecidosnademonstraçãodoresultado.

3.5. Provisõesparaperdasporimpairmentemativosnãofinanceiros

Osativosqueestãosujeitosàamortizaçãosãorevisadosparaaverificaçãodeimpairmentsemprequeeventosoumudançasnascircunstâncias indicarem

queovalorcontábilpodenãoserrecuperável.Umaperdaporimpairmentéreconhecidaquandoovalorcontábildoativoexcedeseuvalorrecuperável,oqual

representaomaiorvalorentreovalorjustodeumativomenosseuscustosdevendaeoseuvaloremuso.

3.6. Outrosativosepassivos

Outrosativossãoapresentadosaovalordecustoouderealização,incluindo,quandoaplicável,osrendimentoseasvariaçõesmonetáriasauferidos.Quando

requerido,oselementosdoativodecorrentesdeoperaçõesdelongoprazosãoajustadosavalorpresente,sendoosdemaisajustadosquandohouverefeito

relevante.

Outrospassivossãodemonstradospelovalorderealizaçãoecompreendemasobrigaçõescomterceirosresultantesdeoperações.Quando requerido,os

elementosdopassivodecorrentesdeoperaçõesdelongoprazosãoajustadosavalorpresente,sendoosdemaisajustadosquandohouverefeitorelevante.
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3.7.Fornecedores

Ascontasapagaraosfornecedoreseasoutrascontasapagarsãoobrigaçõesapagarporbensouserviçosqueforamadquiridosdefornecedoresnocurso

normaldosnegócios,sendoclassificadascomopassivoscirculantesseopagamentofordevidonoperíododeatéumano.Casocontrário,ascontasapagar

sãoapresentadascomopassivonãocirculante.

Elassão,inicialmente,reconhecidaspelovalorjustoe,subsequentemente,mensuradaspelocustoamortizadocomousodométododetaxaefetivadejuros.

Naprática,sãonormalmentereconhecidasaovalordafaturacorrespondente.

3.8.Provisõesparariscoscíveisetrabalhistas

ReconhecidasquandoaEntidadepossuiumaobrigaçãopresenteounãoformalizadacomoresultadodeeventospassados,sendoprovávelqueumasaída

de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do

desembolsoesperadoparaliquidaraobrigação,sendoutilizadaataxaadequadadedescontodeacordocomosriscosrelacionadosaopassivo.

Sãoatualizadasatéasdatasdosbalançospelomontanteestimadodasperdasprováveis,observadassuasnaturezaseapoiadasnaopiniãodosassessores

legaisdaEntidade.Osfundamentoseanaturezadasprovisõesparariscoscíveisetrabalhistasestãodescritosnanotaexplicativanº13.

3.9.BalançoPatrimonial

OBalançoPatrimonial,estruturadoemAtivo,PassivoePatrimônioLíquido,evidenciaqualitativaequantitativamenteasituaçãopatrimonialdaEntidade.

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

exigibilidade.
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3.10.BalançoOrçamentário

OBalançoOrçamentárioevidenciaasreceitaseasdespesasorçamentárias,detalhadasemníveisrelevantesdeanálise,confrontandooorçamentoiniciale

assuasalteraçõescomaexecução,demonstrandooresultadoorçamentário.

OBalançoOrçamentárioéestruturadodeformaaevidenciaraintegraçãoentreoplanejamentoeaexecuçãoorçamentária.

3.11.BalançoFinanceiro

OBalançoFinanceiroevidenciaasreceitasedespesasorçamentárias,bemcomoosingressosedispêndiosextraorçamentários,conjugadoscomossaldos

decaixadoexercícioanterioreosquesetransferemparaoiníciodoexercícioseguinte.

3.12.Demonstraçãodasvariaçõespatrimoniais

ADemonstraçãodasVariaçõesPatrimoniaisevidenciaasvariaçõesverificadasnopatrimônioeindicaoresultadopatrimonialdoexercício.

Asvariaçõesquantitativassãodecorrentesdetransaçõesnosetorpúblicoqueaumentamoudiminuemopatrimôniolíquido.

Oresultadopatrimonialdoperíodoéapuradopeloconfrontoentreasvariaçõesquantitativasaumentativasediminutivas.

3.13.Demonstraçãodofluxodecaixa

ADemonstraçãodosFluxosdeCaixapermiteaosusuáriosprojetarcenáriosdefluxosfuturosdecaixaeelaboraranálisesobreeventuaismudançasemtorno

dacapacidadedemanutençãodoregularfinanciamentodosserviços.
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4. Gestãoderiscofinanceiro

4.1.Consideraçõesgeraisepolíticas

As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta

governança.

AsestratégiasdegerenciamentoderiscosdaEntidadeeosefeitosnasdemonstraçõesfinanceiraspodemserresumidoscomosegue:

a)RiscodeCrédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas obrigações

financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme Nota

Explicativanº5,bemcomoaosvaloresareceber(anuidades),descritosnaNotaExplicativanº6.

OentendimentodaAdministraçãoédequeoriscodecréditoestásubstancialmentemitigado:

com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de

vencimentosãodecurtoprazo;e

comrelaçãoascontasareceberosvaloresestãoanuidadesareceberdosprofissionaisarquitetoseurbanistas,sendoqueparaoexercíciodaprofissãoas

anuidadesprecisamestaradimplentes.

Adicionalmente,nãohánenhumindicativodereduçãoaovalorrecuperáveldessesativos.
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b)Riscodemercado

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e

compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços. Essa exposição está relevantemente associada às taxas pactuadas com

instituiçõesfinanceirasdasaplicaçõesfinanceirasmantidaspelaEntidade,conformeapresentadanaNotaExplicativanº5.OentendimentodaAdministraçãoé

dequeoriscodetaxadejurosestásubstancialmentemitigadoconsiderandoaaplicaçãoemprodutosderendafixacomtaxasatreladasàvariaçãodoDI,com

insignificantemargemdealteração.

c)Riscodeliquidez

Oriscodeliquidezestáassociadoàeventualfaltaderecursosparahonraroscompromissosassumidos,emfunçãododescasamentoentreativosepassivos.

AprevisãodefluxodecaixaérealizadapelaadministraçãodaEntidadepormeiododepartamentofinanceiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às

necessidadesoperacionais.

5. Caixaeequivalentesdecaixa

Instituição Financeira Modalidade Saldo em
31/12/2019

Saldo em
31/12/2019

Banco do Brasil c/ Arrecadação Cta Corrente - 8.697,50
Banco do Brasil – Fundos de Investimento 105810-X Aplicação 331.053,43 1.040.852,89

Banco do Brasil – Fundos de Investimento 106810-X Aplicação 9.052.412,05 6.992.530,54

Total 9.383.465,48 8.042.080,93
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AsaplicaçõesfinanceirasestãorepresentadasporCertificadosdeDepósitosBancáriosetítulosemitidosecompromissadospelasinstituições

financeirasdeprimeiralinha,cujorendimentoestáatreladoàvariaçãodoCertificadodeDepósitoInterbancário(CDI),

epossuemliquidezimediata.Areceitageradaporestesinvestimentoséregistradacomoreceitanoresultadocorrente.

6.Créditosdeanuidade

Os valoresa receberclassificadosnogrupoCréditosa CurtoPrazoestãosegregadosporanuidadesdoano correntePessoa FísicaePessoaJurídica,e

exercíciosanterioresPessoaFísicaePessoaJurídica.

EmatendimentoaResoluçãoCFCnº1.111/07,foramreconhecidosnosencerramentosde2020,asperdasestimadas,considerandosaldoscontábeis.

UmavezlevantadoadivergênciaentrevalorescontábeiserelatórioSICCAU(SistemadeInformaçãoeComunicaçãodoCAU), foramnecessáriosajustes

contábeis.Visto que,ascontasdeanuidadessão reconhecidaspelo valorestimadoempropostaorçamentária (Nota3.2e3.2.1).E,emdecorrênciadeste

levantamento foi constituído saldo de Provisão de Perdas Duvidosas. Para apuração do percentual de Provisão de Perdas Duvidosas, foi realizado um

comparativodos3últimosanosversus31/12/2019,ondeobteve-seopercentualde81%deinadimplência,ométodoutilizadofoiamédiaponderada,sendo

assimaplicando–seàResoluçãoCFCnº1.111/07.Paraoanode2020foiutilizadoamesmametodologia,porémcomdiferenciaçãodospercentuaispara

profissionaiseempresa,sendo82,9%e94,7%respectivamente.

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Pessoa Física – Exercício Corrente 1.309.949,16 1.051.741,30

Pessoa Jurídica – Exercício Corrente 495.294,47 414.005,98

Pessoa Física – Exercícios Anteriores 2.397.137,38 1.827.882,42

Pessoa Jurídica – Exercícios Anteriores 1.327.917,02 977.172,07

( - ) Provisão para Perdas de Créditos PF (1.987.226,89) (1.535.421,23)

( - ) Provisão para Perdas de Créditos PJ (1.257.537,42) (898.998,31)

Total 2.285.533,72 1.836.382,23



Osdemaiscréditossãorepresentadosporcontasdeadiantamentosdiversos, impostosretidos indevidamente, impostosarecuperaredepósitos judiciais.Podemosa

destacaralgumascontascomosvaloresrelevanteseoutrasdevaloresquenãoimpactamnobalançopatrimonial.

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

7. Demais créditos a curto prazo

Descrição 2020 2019

Adtos a fornecedores 7.1 6.016,49 2.144,07

Adtos férias 7.2 20.815,89 -

Adtos diversos 7.3 30.429,79 1.812,34

Adtos à Imprensa Nacional 7.4 5.058,18 3.428,42

Adtos da Folha de Pagamento 7.5 3.158,35 845,79

Processo nº 076284.64.2014.4.04.7100 7.6 4.943,97

Impostos a Recuperar 7.7 1.927,06 3.085,58

Devedores da Entidade 7.8 13.116,35 11.989,25

Fundo de Apoio 7.9 76,18 76,18

Impostos retidos indevidamente 7.7 11.519,08 11.519,08

Total 92.117,37 39.844,68



7.2.AdiantamentodeFérias

São pagamentos de férias efetuados adiantadamente, quando da confecção da folha esse valor pode diminuir ou permanecer para ser

descontadonapróximafolha.

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

7.1.AdiantamentodeFornecedores

Essesaldoéremanescentedoano2014e2019.

Data – Conta – Adtos a Forncedores Valor

08/12/2014 -adto. Angeloni 404,85

08/12/2017 – Baixa Angeloni (402,99)

22/12/2017 – Adto Celesc 14,63

29/12/2020 – Adto Formação de caixa(pag. Pequenas despesas) 6.000,00

Total 6.016,49

Data – Conta – Adtos de Férias Valor

31/12/2020 – Pagamento Férias diversos funcionários 20.815,89

Total 20.815,89



4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

7.3. Adiantamento Diversos

Atualmente nesta conta tem valores de anos anteriores e do exercício corrente. São efetuados lançamentos a título de adiantamentos a fornecedores, quando de fato 

ocorre a despesa e baixado o valor adiantado, conforme quadro de movimentação abaixo.

Data – Conta – Adtos Diversos Valor

31/12/2016 – Saldo de exercícios anteriores 629,38

14/09/2017 – Adto. WTL Turismo e Locação 285,91

06/06/2018 - Ressarcimento 15106 Eluize F. Mendes 93,81

14/11/2018 – Ressarcimento 1506 Betsy Beuther 31,66

02/04/2019 – Ressarcimento 156252 Rosangela Thiesen 54,84

24/07/2019 – Ressarcimento 16198 Camila da Silva Conceição 21,67

24/07/2019 – Ressarcimento 16553/16555 Francine Stefanes 53,94

27/08/2019 – Ressarcimento 16199 Camila da Silva Conceição 6,93

09/10/2019 – Condomínio Royal Business 41,02

20/11/2019 – Ressarcimento 17209 Luana Tiburski 4,25

20/11/2019 – Ressarcimento 17330 Hemmanuelle Grasel 27,20

20/11/2019 – Ressarcimento 17245 Dayana Moutinho Saldanha 34,56

05/12/2019 – Adiantamento Condomínio Royal Business 0,02

20/05/2020 - Ressarcimento ao Arquiteto LUIZ OTÁVIO TRAINOTTI. 90,12

04/12/2020 - Adiantamento Condomínio Royal Business 49,29

04/12/2020 - Adiantamento Condomínio Royal Business 293,99

22/12/2020 - ADTO a Isabel Leal Marcon Leonetti 34,35

29/12/2020 - Adiantamento Condomínio Royal Business 52,24

29/12/2020 - Adiantamento Condomínio Royal Business 111,35

29/12/2020 - Adiantamento Condomínio Royal Business 311,59

29/12/2020 - Adto a IBAGY Imoveis LTDA 15.203,67

30/12/2020 – Adto a PMF (IPTU) 2.672,47

30/12/2020 - Adto a IBAGY Imoveis LTDA 10.325,53

Total 30.429,79



4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

7.4. Adiantamento à Imprensa Nacional

Nesta conta e realizados os adiantamentos a Imprensa Nacional, quando incorrida a despesa e utilizada os créditos existentes.

Data – Conta – Adtos à Imprensa Nacional Valor

31/12/2020– saldo de adiantamento em 23/12/2020 5.058,18

Total 5.058,18

7.5. Adiantamento da Folha de Pagamento

A conta adiantamento da folha de pagamento ela comporta os valores que não são despesa da entidade, ou seja, descontos efetuadosna folha com 

pessoal, como plano de saúde e vale transporte.

Data – Conta – Adtos da Folha de Pagamento Valor

30/12/2020- Adto a Unimed 3.158,35

Total 3.158,35

7.6. Impostos a Recuperar e Retidos indevidamente

Os saldos destas contas são oriundos de exercícios anteriores. No exercício de 2015, contrariando a IN 1.234, artigo 4º, parágrafo VII, foi retido

equivocadamente IR sobre rendimento financeiro. Referente ao valor retido de R$ 11.519,05, foi formalizado pedido de Restituição na Secretaria da

ReceitaFederalem01/07/2016,Processon.º11516.722596/2016-84,epodeseracompanhadoatravésdoportalComprotdoMinistériodaFazenda.No

anode2020nãohouvemovimentaçãodosaldodescritoabaixo.



7.7. Devedores da Entidade

Os valores lançados nesta conta, são provenientes de pagamentos a maior, juros e multas, o qual constituem um direito a ser devolvidas a entidade.

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Data – Conta – Impostos a Recuperar Valor

30/04/2015 - Pago a INSS, resto a pagar 798, CHEQUE 850516, INSS 12/2015 - AUXÍLIO MATERNIDADE - TALITHA 
ROBERTA BONFATTI pago a menor 20,57  (IRRF(Conta 5810) - 14,80, IRRF (Conta 6810) 0,05 e IOF (Conta 6810)  5,72)

20,57

31/12/2016 – Valor ref.auxilio maternidade - FOLHA 04/2017 - MELINA VALENÇA MARCONDES(a recuperar 8.170,54 
e recuperado 6.264,08 = 1.906,49)

1.906,49

Total 1.927,06

Data – Conta – Imposto retidos indevidamente Valor

31/05/2015 (Conta 5810) - IRRF 4.062,56

31/05/2015 (Conta 6810) - IRRF 10.130,30

10/07/2015 (Devolução Parcial Conta 5810) (3.676,11)

30/06/2015 (Conta 5810) - IRRF 525,05

30/06/2015 (Conta 6810) - IRRF 24,05

31/07/2015 (Conta 5810) - IRRF 453,23

Total 11.519,08



4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Data – Conta – Devedores da Entidade Valor

31/12/2016 – Saldo de exercícios anteriores. 5.702,67

31/12/2017 – saldo do exercício 2017 3.777,48

31/12/2018 – Saldo do exercício 2018 14,84

19/02/2019 – ISS janeiro/2019 recolhido a maior 0,43

20/02/2019 – Juros s/ IRRF recolhimento em atraso 149,89

01/08/2019 – Correção monetária s/ folha 01 a 05/19 203,05

11/10/2019 – Juros encargos s/IRRF folhas 01 a 05/19 277,84

11/10/2019 - Juros encargos s/ PIS folhas 01 a 05/19 49,11

11/10/2019 - Juros encargos s/ FGTS folhas 01 a 05/19 226,40

11/10/2019 - Juros encargos s/ INSS folhas 01 a 05/19 1.587,54

14/01/2020 - Juros e encargos ICPP, NF 52621. 165,84

09/04/2020 – Juros Locaweb Serv.de Internet SA 0,10

14/04/2020 – Juros e encargos OI(fevereiro/2020) 11,87

12/11/2020 – Juros e encargos IR Férias 763,08

31/12/2020 - Vale alimentação a restituir 25,94

31/12/2020 - Plano de Saúde a restituir 160,27

Total 13.116,35



7.8.  Fundo de Apoio

Esta conta apresenta pequenos valores remanescentes de exercícios anteriores: 2013,2014 e 2015. São recebimentos de RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica).

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Data – Conta – Devedores da Entidade Valor

31/12/2013 – Saldo de exercício 2013 50,95

31/12/2014 – saldo do exercício 2014 3,96

31/12/2015 – saldo do exercício 2015 21,27

Total 76,18

8. Créditos a Longo Prazo

Descrição 2020 2019

Devedores da Entidade A 96,53 147,90

Total 96,53 147,90

9. Imobilizado



A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não foram identificadas diferenças significativas durante o ano.
A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado:
Movimentação do ativo imobilizado:

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Descrição Custo em 31/12/2020 Depreciação Acumulada Líquido em 2020 Líquido em 2019

Móveis e Utensílios 379.080,10 (182.016,11) 197.063,99 230.655,71
Máquinas e Equipamentos 183.334,88 (74.064,82) 109.270,06 124.548,34

Instalações 9.394,90 (5.995,21) 3.399,69 4.554,16

Utensílios de Cozinha 742,43 (683,25) 59,18 253,99

Equipamentos de 
Processamento de Dados

231.063,26 (182.110,47) 48.952,79 67.179,65

Biblioteca 2.633,31 (818,28) 1.815,03 693,07

Total 806.248,88 (445.688,14) 360.560,74 427.884,92

Descrição Saldo Inicial em 31/12/2019 Aquisições Baixas Saldo em 31/12/2020

Móveis e Utensílios 379.080,10 379.080,10

Máquinas e Equipamentos 182.332,84 1.002,04 183.334,88

Instalações 9.394,90 9.394,90

Utensílios Copa e Cozinha 742,43 742,43

Equip. Processamento de Dados 231.063,26 231.063,26

Biblioteca 1.319,50 1313,81 2.633,31

Total Imobilizado 806.248,88

Depreciação -445.688,14

Valor Líquido Imobilizado 360.560,74



Movimentaçãodointangível:

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

10.  Intangível

Descrição Custo em 
31/12/2020

Depreciação Acumulada em 
31/12/2020

Líquido em 2020 Líquido em 2019

Sofwares – Licença Anual 45.158,33 (37.326,91) 7.831,42 2.875,97

Sofwares – Intranet 16.000,00 - 16.000,00 16.000,00

Total 61.158,33 (37.326,91) 23.831,42 18.875,97

Descrição Saldo em 31/12/2019 Aquisições Saldo em 31/12/2020

Softwares – Licença Anual 17.702,33 27.456,00 45.158,33

Sofwares – Intranet 16.000,00 - 16.000,00

Total Intangível 61.158,33

Amortização (37.326,91)

Valor Líquido Intangível 23.831,42

11. Fornecedores a pagar

Osfornecedoresapagarem31/12/2020foramclassificadoscomoRestosaPagarpelovalordedespesasliquidadasenãopagas.Sendoapresentado

detalhamentoemrelatórioanexo“ComposiçãodeFornecedores”



Aentidadeutilizaprazomédiode40diaspara liquidaçõesdeseusfornecedores,devendoentãoserconsideradocomoaging listosaldocontábilaserpago

nesteprazo.

12. Demais Obrigações a curto prazo

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

Cota Parte CAU BR 726,55 0,00

Restos a pagar - 306.494,72

Vale alimentação a pagar - 170,67

Plano de Saúde - 1.899,30

Total 726,55 308.564,69

Descrição 31/12/2020 31/12/2019

INSS 675,20 18.603,73

IRRF 30.613,51 88.349,68

ISS 726,32 180,58

IRRF/COFINS/CSLL/PIS a recolher 15,37 2.950,30

Contribuição Sindical - Anual - 50,00

Outros valores a Restituíveis 1.137,83 1.127,93

Total 33.168,23 111.262,22



13. Demais Obrigações a curto prazo

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Férias 392.413,72 346.994,97
INSS s/ Férias 85.134,53 74.603,93
FGTS s/ Férias 31.677,96 27.759,31
PIS s/ Férias 5.016,21 3.578,12
Provisão de Riscos Cíveis a Curto Prazo 1.949,66 1.949,66
Total 516.192,08 454.885,99

14.Provisão para riscos processuais

OConselhodeArquiteturaeUrbanismodeSantaCatarinanãoconstituiprovisõesporestimativapara riscosprocessuais.Contudo,em31/12/2018, foi

realizadoumaavaliaçãopelosassessoresjurídicosdaEntidadeondeapontaaprobabilidadeprováveldeperda,razãopelaqualhouveanecessidadede

constituir uma provisão conforme orienta o Comitê de Pronunciamento Contábeis n° 25 (CPC-25) Provisões, Passivos Contingentes e Ativos

Contingentes.

a)PerdasPossíveis,provisionadasnoBalanço.Em31/12/2019conformerelatórioemitidospelosassessores jurídicosdaEntidade, temoso

seguinteprocessoscomopossível.



b)Perdas Possível

Para o exercício fim do em 31 de dezembro de 2020, não houve classificação de perda possível.

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Tipo de Ação Valor

Ação Ordinária 2.146,81

Juizado Especial 1.402,23

Total 3.549,04

15.Partes relacionadas

Noexercíciode2020nãohouveconcessãodebenefíciosdelongoprazopós-emprego,planodeaposentadoria.Houveramrescisõesdecontratodetrabalho,que

serãoapresentadasemrelatórioanexo.

16.Despesas por natureza

As Variações Patrimoniais Diminutivas foram incorridas da seguinte forma:



17.Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis
Descrição 2020 2019
Depreciação e Amortização 92.140,58 79.197,46
Despesas com Pessoal e Encargos 4.749.251,55 4.771.565,04

Despesas com Contratação de Terceiros 1.292.192,88 2.137.747,71

Transferências Intragovernamentais 510.055,91 838.707,79
Desvalorização e Perdas de Ativos 844.378,27 655.706,46
Total 7.488.019,19 8.482.924,46

Resultado Patrimonial 2020 2019

Variação Patrimonial aumentativa (Receita) 9.603.263,03 9.438.551,86

(-) Variação Patr. Diminutiva (Despesa) 6.526.271,75 8.482.924,46

(=) Superávit Patrimonial Apurado 3.076.991,28 955.627,40

Resultado Orçamentário 2020 2019

Receita Orçamentária Arrecadada 8.299.894,47 8.406.889,53

(-) Despesas Empenhada 6.526.271,75 7.721.380,53

(=) Superávit Orçamentário Apurado 1.750.044,90 685.509,00



18.Seguros

A Entidade não adota uma política de seguros.

4.7. Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis

Resultado Orçamentário 2020 2019

Receita Orçamentária Arrecadada 8.299.894,47 8.406.889,53

(-) Despesas Empenhada 6.526.271,75 7.721.380,53

(=) Superávit Orçamentário Apurado 1.750.044,90 685.509,00

19.Relacionamento com os auditores independentes

A Entidade não contratou com seus auditores independentes outros serviços ao não ser os trabalhos de auditoria das demonstraçõescontábeis.

20.Eventos subsequentes

Se houver eventos subsequentes de 1°de janeiro até data de emissão do relatório de auditoria e, que seja necessário à sua divulgação, conforme CPC 

24/IAS 10, deverá ser divulgada a informação, para fins de apresentação.



5. Anexos, Apêndices e Links

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

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


Conforme alteração do cronograma e datas de Prestações de contas para o exercício de 2020, as

instancias de análise e apreciação serão desenvolvidos nos meses vindouros.

Dessa forma, assim que a Auditoria externa, parecer conclusivo da auditoria interna do CAU/BR,

Comissão de Administração e Finanças e Plenário do CAU/SC, forem emitindo seus respectivos atos, o
presente relatório será atualizado.

.

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


