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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
Na condição de Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional, o CAU/RR elaborou
seu Relatório de Gestão, conforme estrutura geral de conteúdos definidos  no Anexo II à
DN/TCU nº 154/2016, aplicável aos Conselhos, estrutura de conteúdos constante do Anexo
Único  da  Portaria-TCU nº  59/2017,  bem como,  em conformidade às  considerações  e
orientações disponíveis no sistema de apresentação o relatório de gestão ao TCU, o e-
Contas.

Principais realizações da gestão no exercício
Em 2016 o CAU/RR contou com dois eventos de grande valia, 1) Seminário para discutir a
legislação das atividades do CAU, o qual contou com  a participação da Presidente em
exercício  Maria  do  Perpetuo  do  Socorro,  a  Conselheira  estadual  Ingrid,  ministrando
palestras sobre o tema 2) Oficina de rotina ao sistema SICCAU para os profissionais de
arquitetura e urbanismo do estado de Roraima, realizado na sede do CAU, ministradas pela
Gerente Técnica Ananda Teles; 3) Evento de comemoração ao dia do arquiteto e urbanista.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
A principal dificuldade do CAU/RR para realização dos objetivos propostos é o reduzido 

q u a d r o
de funcionários que em muitos momentos dificulta a entrega dos trabalhos como idealizado.

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
O  C A U / R R

planejou suas ações para o ano de 2016 através dos 13 iniciativas estratégicas, destas, 06
r e f e r e m - s e  a  p l a n o s  d e  a ç ã o  d e  A t i v i d a d e s  e
0 7  a  p l a n o s  d e  a ç ã o  d e  P r o j e t o s .  O s  r e c u r s o s  p a r a
execução dos planos de ação totalizam R$ 1.127.389,78,  composto da seguinte forma:
 1 0 , 7 %  p o r  r e c e i t a s  d e  a r r e c a d a ç õ e s  ( R $  1 2 0 . 3 2 2 ) ;
1 2 , 5 %  p o r  s a l d o s  d e  e x e r c í c i o s  a n t e r i o r e s  ( R $  1 4 0 . 0 0 0 ) ;  7 5 , 8 %  p o r
recursos do fundo de apoio (R$854.737); 0,9% por aplicações financeiras (R$ 11.000) e 0,04
%  p o r  o u r a s  r e c e i t a s  ( R $  5 1 2 ) .
D o  t o t a l  d e  r e c u r s o s  p a r a  o  e x e r c í c i o  d e  2 0 1 6  a  q u a n t i a  d e  R $  5 9 6 . 5 9 0
e s t á  d e s t i n a d a  a  p l a n o s  d e  a ç ã o  d e  a t i v i d a d e s  e  R $  5 3 0 . 7 9 9
a p lanos  de  ação  de  p ro je tos .  De f in idos  con fo rme de ta lhamento  a  segu i r :
PLANOS DE AÇÃO -  ATIVIDADES

• E s t r u t u r a  B á s i c a  P a r a  F u n c i o n a m e n t o  D o  C o n s e l h o  d o  C A U / R R
–  T e m  c o m o  o b j e t i v o  a  m a n u t e n ç ã o
da sede do CAU e das atividades de rotina para o bom funcionamento do conselho. Sob ges
t ã o  d a
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Gerência Administrativa e Financeira, com estimativa de recursos na ordem de R$ 273.164. 
Atende ao objetivo estratégico “Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade”

•Inst i tuição  Da  Fiscal ização  No  CAU/RR – Tem como objet ivo possibi l i tar
ao conselho o exercício das atividades de fiscalização. Sob gestão da Gerência Técnica, co
m estimativa de recursos na ordem de R$ 277.088. Atende ao objetivo estratégico "Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo";

•Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Finanças, Atos Administrativos e
P l a n e j a m e n t o  E s t r a t é g i c o  C O A / R R  –  T e m
como objetivo promover a realização das reuniões da Comissão de Planejamento e Finança
s  e
possibilitar a participação de representante em compromissos de interesse CAU. Sob gestão
 d o
Coordenador da Comissão de Orçamento e Contas, com estimativa de recursos na ordem d
e R$ 24.991;

• Reserva De Contingência - tem por finalidade manter reserva para emergências não
relacionadas e previstas nos planos de ação, com estimativa de recursos na ordem de R$
9.200;

•Aporte Financeiro ao Fundo de Apoio aos CAUs Básicos – Tem como objetivo realizar o
 aporte  financeiro do CAU/RR ao fundo de apoio. Sob gestão da Gerência Geral, com
estimativa de recursos na ordem de R$ 3.941;

•Contribuição ao Centro de Serviços Compartilhados – CSC – Tem como objetivo realiza
r  a
contribuição do CAU/RR ao Centro de serviços Compartilhados e ao Fundo de Reserva do 
C S C .  S o b
gestão da Gerência Administrativa e Financeira, com estimativa de recursos na ordem de R$
 8.204;

 

7 PLANOS DE AÇÃO – PROJETOS

• R e p r e s e n t a ç ã o  I n s t i t u c i o n a l  D o  C A U / R R  -
 T e m  c o m o  o b j e t i v o  p r o m o v e r  a  r e a l i z a ç ã o  d a s
reuniões do conselho e possibilitar a participação de representante em compromissos de int
e r e s s e
CAU. Sob gestão da Presidência, com estimativa de recursos na ordem de R$ 115.208;

 • A t e n d i m e n t o  D e  E x c e l ê n c i a  N o  C A U / R R -  T e m  c o m o  f i n a l i d a d e
atender ao objetivo estratégico "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento co
m os  Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade". Sob gestão da Gerência Geral  e possui
estimativa de recursos na ordem de R$ 133.455;

•Manter e desenvolver as atividades da Comissão  de  Ética,  Ensino  e  Exercício
P r o f i s s i o n a l  –  C E P / R R
– Tem como objetivo promover a realização das reuniões da Comissão de Ética e Disciplina 
e
Exercício Profissional e possibilitar a participação de representante em compromissos de int
e r e s s e
CAU. Sob gestão do Coordenador da Comissão de Ética e Exercício Profissional, com estim
ativa de recursos na ordem de R$ 47.761;

•Comunicação  do  CAU/RR -  Tem como f inal idade manter  a comunicação
7



 

efetiva do CAU/RR com a sociedade, profissionais de arquitetura e urbanismo e empresas c
adastradas. Sob gestão da Presidência, com estimativa de recursos na ordem de R$ 49.916;

•  C a p a c i t a ç ã o  d e  d i r i g e n t e s  e  c o l a b o r a d o r e s  d o  C A U / R R  -
 T e m  c o m o  f i n a l i d a d e  a t e n d e r  a o  o b j e t i v o
estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores". Sob gestão da Presi
dência e possui estimativa de recursos na ordem de R$ 20.340;

• Adequação  E  Manutenção  Da  Sede  Do  CAU/RR - Tem como objetivo reformar
o  i m ó v e l  p a r a  i n s t a l a ç ã o  d a  s e d e  p r ó p r i a  d o
CAU/RR. Sob gestão da Presidência, com estimativa de recursos na ordem de R$ 159.318.

• Patrocínio Em Arquitetura - Tem como objetivo estimular o conhecimento, o uso de
processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo através
de parcerias com outras Entidades, com estimativa na ordem de R$ 4.800;
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CAU/RR CNPJ 14.899.354/0001-24

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (95) 3224-2967

CÓDIGO CNAE 9412099

ENDEREÇO ELETRÔNICO atendimento@caurr.org.br

PÁGINA INTERNET www.caurr.org.br

ENDEREÇO POSTAL Av. Santos Dumont, 1952

CIDADE Boa Vista UF RR

BAIRRO 31 de março CEP 69305340

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
De acordo com o art. 34 da Lei de Criação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo

dos Estados e do Distrito Federal, compete aos CAUs:

 

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

II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no Regimento Geral do CAU/BR, nos
demais atos normativos

do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;

III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do Regimento

Geral do CAU/BR;

IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;

V -  realizar  as inscrições e expedir  as carteiras de identificação de profissionais  e
pessoas jurídicas

habilitadas, na forma desta Lei, para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo,
mantendo o cadastro

atualizado;

VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;

VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e
os acervos técnicos;

VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;
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IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento Geral do

CAU/BR;

X - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros, elaborando programas de
trabalho e orçamento;

XI - sugerir ao CAU/BR medidas destinadas a aperfeiçoar a aplicação desta Lei e a
promover o cumprimento

de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;

XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais
e municipais que

tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo,
assim como em órgãos não

governamentais da área de sua competência;

XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e

XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.”

Informações adicionais
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3.2 NORMAS 

 

 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima - CAU/RR, vinculado ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, criados pela Lei Federal nº 12.378 de 31 de
dezembro de 2010, com sede na Av. Santos Dumont,nº 1952, bairro Aparecida, Boa Vista -
RR,  CEP 69.305-340,  autarquia  federal,  que  regulamenta  o  exercício  profissional  da
Arquitetura e Urbanismo , e tem como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
profissional de arquitetura e Urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e
disciplina da classe em todo o Estado de Rondônia e pelo aperfeiçoamento do exercício da
arquitetura e urbanismo, visando o desenvolvimento regional e urbano sustentável.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
O  Consellho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  de  Roraima  -  CAU/RR  é  regido,  de  forma
interna, através de instrumentos como, do Regimento Interno do CAU/RR (homologado pelo
Plenário  do  CAU/BR  através  da  DELIBERAÇÃO  PLENÁRIA  DPABR  Nº  07/2013,  de
07/11/2013, além das Deliberações Plenárias e Portarias. Este Conselho, atenta-se ainda às
normas  e instruções  exaradas  pelo  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo do  Brasil  -
CAU/BR  através  de  instrumentos  como  Portarias  Normativas,  Deliberação  Plenária,
Resoluções e Atos Declaratórios.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
www.caubr.org.br

Informações adicionais
www.caurr.org.br
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3.3 HISTÓRICO 
 

O  Conselho  de  Arquitetura  e  Urbanismo  do  Brasil  –  CAU/BR  e  os  Conselhos  de
Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAU/UF foram criados com a
Lei nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e
Urbanismo no país. Uma conquista histórica para a categoria, que significa maior autonomia
e representatividade para a profissão.

Autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, o CAU possui a função
de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar
pela fiel  observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território
nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”
(§ 1º do Art. 24º da Lei 12.378/2010).

Em cada estado o CAU é representado. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Roraima (CAU/RR)  foi  instalado  no  Estado  em dezembro  de  2011.  Atua  como órgão
orientador, fiscalizador e disciplinador das questões voltadas à arquitetura e urbanismo, bem
como de ambientes que possam melhorar a vida das pessoas em se tratando de ideias
inovadoras e inteligentes para o conforto urbano.

Por ser novo o CAU/RR ainda não se consolidou como referência e ainda há muito a ser
feito no sentido da informação, uma vez que pouco se conhece sobre o Conselho, tanto pela
população, quanto pelos próprios profissionais. A constituição do CAU é resultado de uma
luta de mais de 50 anos para o reconhecimento da categoria e a separação definitiva do
CREA.  A Lei  12.378/2010 endossou o reconhecimento e,  agora,  vislumbramos outras
reivindicações para melhorar ainda mais a atuação em todo território nacional.
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

ANEXO - Cargos e Atribuições - CAU/RR - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Cargos e Atribuições - CAU/RR - Anexo
do tópico 3.4
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CARGOS E ATRIBUIÇÕES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista (RR), outubro de 2016. 
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I – NOÇÕES PRELIMINARES 
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APRESENTAÇÃO 

1.1. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima como autarquia federal tendo 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 estadual, bem como pugnar pelo 
aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Dos Cargos: 

 

2.1.1. Cargo – É o conjunto de atribuições, responsabilidades e requisitos necessários para o alcance 
dos resultados levando em consideração a natureza do trabalho, a complexidade e as 
competências exigidas para a sua execução. 

2.1.2. Cargo Público – É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um empregado; 

2.1.3. Competência – Diz respeito ao quantum de valor que o empregado adiciona às atividades, 
produtos e resultados da organização; 

2.1.4. Descrição de Cargo – Diz respeito aos aspectos intrínsecos do cargo (tarefas e atividades, 
periodicidade, métodos de trabalho adotados e objetivos) que o torna distinto de todos os outros 
cargos existentes na organização; 

2.1.5. Especificação de Cargo – Consiste na identificação dos requisitos necessários para o 
desempenho das tarefas ou atribuições de um cargo. Abrange a escolaridade, o nível da 
complexidade da tarefa e as responsabilidades que o ocupante do cargo deve possuir bem como 
as condições de trabalho e riscos que o envolvem; 

2.1.6. Tarefas ou atribuições – São as atividades individualizadas executadas por um ocupante de cargo; 

2.1.7. Requisitos de acesso – Consistem no conjunto de requisitos exigíveis e desejáveis para o 
preenchimento do exercício das atividades dos cargos em seus diferentes níveis de 
complexidade. 

2.1.8. Função Gratificada –É o ato de investidura do servidor no exercício de função gratificada 
integrante do quadro da Instituição, com remuneração aprovada em deliberação plenária e 
prevista no Plano de Ação Anual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima; 

3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

3.1. As descrições e as especificações dos cargos do CAU/RR contemplam o registro formal das principais 
tarefas e dos requisitos físico, mental e comportamental que lhes são inerentes e estão assim 
apresentadas: 

3.1.1. DESCRIÇÃO DO CARGO 

3.1.1.1. Identificação: exibe o título do cargo; 

3.1.1.2. Descrição sumária: sintetiza o trabalho, definindo as principais atividades do cargo; 

3.1.1.3. Principais atribuições: descrição das principais tarefas, deveres e responsabilidades mais 
usuais inerentes ao cargo. 

3.1.2. ESPECIFICAÇÃO DO CARGO 

3.1.2.1. Atributos: estabelecem os principais requisitos necessários ao pleno desempenho das 
atribuições cometidas ao cargo. 
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II – DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 
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1. PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 

1.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades pertinentes aos serviços operacionais, técnicos e 
administrativos, tendo em vista o funcionamento do CAU/RR. 

1.2. ATRIBUIÇÕES GERAIS: 

1.2.1. Solicitar material de escritório ao setor de almoxarifado; 

1.2.2. Apoiar a realização dos eventos das diversas áreas do CAU; 

1.2.3. Efetuar atendimento ao público, interno e externo, prestando e/ou levantando informações; 

1.2.4. Auxiliar nas atividades administrativas e operacionais relativas ao atendimento aos 
profissionais, colaboradores vinculados ao Conselho; 

1.2.5. Elaborar ofícios, atas, memorandos, relatórios, entre outros; 

1.2.6. Organizar e manter arquivo dos documentos diversos;  

1.2.7. Auxiliar na execução de atividades administrativas e operacionais; 

1.2.8. Executar serviços gerais de digitação, arquivo, protocolo, registros, anotações e 
encaminhamento; 

1.2.9. Operar microcomputadores e fax; 

1.2.10. Atualizar sistemas de informações; 

1.2.11. Apoiar na execução e fiscalização de contratos. 

 

1.3. PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:  

1.4. Cargo: Assessor(a) das Comissões e Plenárias 

 

1.4.1. Organizar os documentos físicos e arquivos eletrônicos das Comissões e Plenário (arquivar, 
organizar e manter atualizados os documentos nos arquivos físicos na rede compartilhada); 

1.4.2. Acompanhar os Protocolos SICCAU tramitados para a Plenária e Comissões, verificando a 
pertinência e da matéria junto ao coordenador;  

1.4.3. Acompanhar o e-mail institucional das Comissões e Plenário, mantendo o analista informado; 

1.4.4. Auxiliar na elaboração das minutas de pautas, súmulas, atas e deliberações, memorandos, 
ofícios e outros documentos de responsabilidade das Comissões e Plenário; 

1.4.5. Solicitar e acompanhar as convocações dos conselheiros e convidados para as reuniões e 
eventos; 

1.4.6. Recepcionar as Correspondências e Processos Administrativos (documentos físicos) 
endereçados às Comissões e Plenário; 

1.4.7. Auxiliar na elaboração de fluxogramas, Check-list, relatórios, planilhas de controle, no 
preenchimento do plano de ação e outros documentos das Comissões e Plenário; 

1.4.8. Auxiliar na elaboração de base documental e no acompanhamento da organização e 
realização dos Eventos das Comissões e Plenários; 

1.4.9. Preparar as listas de presenças das reuniões de Comissões e Plenário, colher as assinaturas e 
encaminhar para a Gerência Geral; 

1.4.10. Anotar os encaminhamentos durante a reunião das Comissões, Plenário e Plenário; 

1.4.11. Auxiliar nas demandas surgidas durante a reunião das Comissões e Plenário; 
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1.4.12. Interagir com outros setores do CAU/RR para esclarecimentos; 

1.4.13. Manter atualizado o calendário anual de reuniões e eventos das Comissões e Plenário para 
publicação no sítio eletrônico deste Conselho; 

1.4.14. Fazer interlocução com o setor de eventos e passagens, verificando demandas pertinentes aos 
eventos realizados pelas Comissões e Plenária; 

1.4.15. Organizar os documentos físicos e arquivos eletrônicos (arquivar, organizar e manter 
atualizado os documentos na rede compartilhada); 

1.4.16. Elaborar as folhas de votação que serão anexadas às Deliberações Plenárias;  

1.4.17. Organizar, transportar e guardar o material físico que será utilizado na Plenária e colocá-lo em 
local adequado para o transporte; 

1.4.18. Anotar o resultado na folha de votação durante a Plenária, imprimir materiais quando 
demandados e auxiliar os conselheiros e superiores em demandas diversas; 

1.4.19. Auxiliar na projeção dos documentos de acordo com a pauta da Reunião das Comissões e  
Plenário; 

1.4.20. Disponibilizar o áudio da reunião; 

1.4.21. Verificar o áudio das reuniões para transcrição;  

1.4.22. Retirar material físico da mala utilizado na Plenária; 

1.4.23. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação, dentro de suas competências e 
atribuições; 

1.4.24. Realizar o controle e a organização dos arquivos da área;  

1.4.25. Redigir ofícios e documentos das Comissões Ordinárias;  

1.4.26. Recolher temas, montar pauta e organizar reuniões gerenciais das Comissões;  

1.4.27. Assessorar as Comissões Ordinárias; 

1.4.28. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

 

 

 

 

1.5. Cargo: Assistente Administrativo 

 

1.5.1. Planejar, organizar e executar as atividades da sua área de atuação com base nas 
determinações do superior imediato, cumprindo as normas e instruções de serviços, com 
eficácia, para o desenvolvimento das rotinas de trabalho; 

1.5.2. Auxiliar no preparo de projetos e relatórios em geral; 

1.5.3. Realizar atendimento de chamados registrados em ferramenta de gestão de demandas, de 
relacionamento ou similar, para todo o CAU, tele atendimento qualificado ou qualquer 
interessado autorizado pelo CAU; 

➢ Compras, contratos e licitações 

1.5.4. Ajudar na realização das pesquisas de preços, contribuindo para a escolha mais adequada 
com relação aos espaços e demais recursos a serem utilizados;  

1.5.5. Apoiar a administração nos cancelamentos de contratos em geral; 

1.5.6. Apoiar a realização e formalização de contratos em geral, bem como a inserção de dados 
contratuais em sistema próprio;  

1.5.7. Auxiliar na realização de pesquisas em documentos, com o intuito de fornecer informações 
para as ações do CAU/RR e difundir a transparência;  
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1.5.8. Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros;  

1.5.9. Atuar na fiscalização de contratos diversos; 

1.5.10. Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatórios quando solicitado;  

1.5.11. Elaborar memorandos e enviar para o setor financeiro os documentos originais para 
pagamentos e liquidações; 

1.5.12. Operar equipamentos diversos, como máquinas calculadoras, microcomputadores, 
processadores de textos, terminais de vídeo e outros;  

1.5.13. Participar / realizar os pregões desde que habilitado;  

1.5.14. Preparar processos de compras, licitações e pagamentos;  

1.5.15. Realizar contato com fornecedores por e-mail ou telefone para solicitação de propostas 
comerciais; 

1.5.16. Redigir, revisar, digitalizar e encaminhar documentos diversos;  

1.5.17. Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da 
informação e contingenciamento; 

➢ Eventos, passagens e diárias 

1.5.18. Elaborar, analisar e atualizar tabelas, quadros demonstrativos e outros documentos, bem como 
emitir listagens e relatórios quando solicitado;  

➢ Documentação e Protocolo 

1.5.19. Apoiar e elaborar relatórios da sua área de atuação. 

1.5.20. Apoiar na criação e manutenção de um Arquivo Geral, incluindo a custódia, classificação, 
descrição, avaliação, ordenação, arquivamento e recuperação dos processos do CAU/RR; 

1.5.21. Apoiar na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais.  

1.5.22. Auxiliar na realização do planejamento e controle das atividades de protocolo;  

1.5.23. Auxiliar nas atividades de protocolo geral; 

1.5.24. Executar as atividades de protocolo, tais como o recebimento, a classificação, o registro, a 
distribuição, o controle da tramitação, a expedição (inclusive das carteiras profissionais dos 
arquitetos e urbanistas) e a autuação de documentos avulsos para formação de processos e os 
procedimentos delas decorrentes; 

1.5.25. Executar serviços gerais de digitação, arquivo, protocolo, controle de correspondências, 
registros e anotações; 

➢ Serviços Gerais e Patrimônio 

1.5.26. Acompanhar a utilização de insumos e recursos e controlar o estoque de ativos patrimoniais; 

1.5.27. Auxiliar no controle e acompanhamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros;  

1.5.28. Cadastrar móveis, máquinas e equipamentos novos, no ativo permanente;  

1.5.29. Inventariar e zelar pela manutenção de todos os bens móveis e imóveis se houver, tendo sob a 
sua guarda e controle duas movimentações, empréstimos e cessões em comodato; 

1.5.30. Preparar processos de compras, licitações e pagamentos;  

1.5.31. Realizar inventário do ativo permanente;  

1.5.32. Realizar inventário de materiais de expediente;  

1.5.33. Preparar termos de referência para aquisição de materiais de expediente, produtos de higiene 
e limpeza, e gêneros alimentícios, conforme demanda anual de consumo verificada no período 
anterior; 

1.5.34. Gerenciar itens de almoxarifado, disponibilizando os materiais solicitados; 
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1.5.35. Recadastrar móveis, máquinas e equipamentos na ocorrência de perda ou extravio da placa de 
identificação patrimonial; 

➢ Gestão de Pessoas 

1.5.36. Apoiar na gestão de armazenamento de dados locais e nacionais;  

1.5.37. Auxiliar na emissão mensal da folha de pagamentos de pessoal;  

1.5.38. Auxiliar na realização de pesquisas em documentos, com o intuito de fornecer informações 
para as ações do CAU/RR e difundir a transparência;  

1.5.39. Organizar e manter atualizado o arquivo de pessoal e demais documentos pertinentes a área. 

 

 

1.6. Cargo: Assessor de Fiscalização (Auxiliar de Fiscalização) 

 

1.6.1. Auxiliar a Analista de Fiscalização  através de visitas a estabelecimentos e a profissionais, 
sujeitos à legislação específica do CAU;  

1.6.2. Auxiliar na coleta de dados, preenchendo os formulários competentes, por ocasião das visitas 
realizadas dentro do prazo estabelecido; 

1.6.3. Realizar pesquisas no Sistema Corporativo do CAU, sobre o Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT, cadastro de profissionais e empresas, além de outros documentos de acordo 
com a Legislação do Sistema CAU; 

1.6.4. Auxiliar na emissão de relatórios circunstanciados, conforme legislação específica, acerca das 
visitas/diligências realizadas, com vistas a atender as instâncias superiores e ao colegiado do 
CAU; 

1.6.5. Participar de Ações de Fiscalização Preventiva e Integrada, junto a diversos órgãos das 
esferas federal, estadual e municipal; 

1.6.6. Conduzir veículos da frota do CAU; 

1.6.7. Receber as manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios, dúvidas) realizadas, 
por meios de cidadãos, pessoas físicas e jurídicas do segmento de arquitetura e Urbanismo e 
do Conselho, acerca dos serviços prestados pelos CAU. 

1.7. Prestação de Serviço – Assessoria de TI  

1.7.1. Prestar suporte técnico ao Conselho; 

1.7.2. Realizar atividades da Área de TI com base nas determinações do superior imediato, fazendo 
cumprir as normas e instruções de serviços, com eficácia, o desenvolvimento das rotinas de 
trabalho; 

1.7.3. Realizar atividades de apoio técnico em Tecnologia da Informação aos diversos setores do 
CAU/RR; 

1.7.4. Executar suporte técnico, assistência e monitoramento a hardware, software e demais 
atividades inerentes a Tecnologia da Informação; 

1.7.5. Apoiar a manutenção e disponibilidade de: redes, servidores, parque tecnológico, sistemas, 
softwares e afins; 

1.7.6. Promover o adequado relacionamento e correta prestação dos serviços de terceiros em TI, 
para o Conselho; 

1.7.7. Verificar e testar os equipamentos a serem utilizados durante a Reunião Plenária;  

1.7.8. Zelar pelo cumprimento e contribuir para a divulgação das políticas de segurança da 
informação e contingenciamento; 

1.7.9. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 
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2. PROFISSIONAL NÍVEL SUPERIOR 

2.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elaborar, organizar, controlar, assessorar e orientar a realização de serviços 
especializados, técnicos e administrativos, tendo em vista o funcionamento do CAU/BR. 

2.2. ATRIBUIÇÕES GERAIS: 

2.2.1. Emitir relatórios sobre as atividades prestadas; 

2.2.2. Fazer leitura e envio de mensagens eletrônicas; 

2.2.3. Acessar sistemas informatizados adotados pelo CAU/RR; 

2.2.4. Analisar e instruir processos de sua competência, verificar toda documentação como 
numeração, assinaturas, digitalizações, etc.; 

2.2.5. Fiscalizar contratos com fornecedores que prestam serviços correlatos à área de atuação; 

2.2.6. Apoiar a elaboração de relatórios gerenciais;  

2.2.7. Apoiar na organização e realização dos eventos;  

2.2.8. Elaborar ofícios, memorandos entre outros documentos administrativos de assuntos correlatos 
à sua função; 

2.2.9. Organizar e controlar arquivos; 

2.2.10. Supervisionar Estagiários. 

 

 

2.3. Prestação de Serviços: Assessoria Jurídica 

 

2.3.1. Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos 
jurídicos, nos assuntos de sua competência, por solicitação do Assessor Jurídico do Conselho; 

2.3.2. Examinar prévia e conclusivamente minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos 
respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e 
publicados, inclusive ajustes ou aditamentos; 

2.3.3. Acompanhar o andamento de processos judiciais nos quais o Conselho tenha interesse; 

2.3.4. Oferecer informação e suporte técnico, em contenciosos que envolvam o Conselho; 

2.3.5. Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos 
hierárquicos e de outros atos administrativos submetidos à decisão da Presidência, Gerência 
Geral e Gerências do Conselho e do Assessor Jurídico do Conselho; 

2.3.6. Colaborar com os CAU/RR, por intermédio da Presidência, oferecendo subsídios ou orientação 
jurídica, quando solicitado; 

2.3.7. Apreciar juridicamente recursos administrativos e todos os demais recursos encaminhados ao 
Assessor Jurídico por solicitação da Presidência, Gerência Geral e Gerências do Conselho; 

2.3.8. Prestar assessoramento jurídico aos órgãos colegiados do CAU/BR, exceto ao Plenário; 

2.3.9. Participar das reuniões (ordinárias e extraordinárias) e seminários dos órgãos colegiados do 
CAU/RR como assessor jurídico (apresentação de temas jurídicos correlatos, orientação dos 
Conselheiros); 

2.3.10. Elaborar e/ou revisar minutas de resolução a serem aprovadas pelos órgãos colegiados e 
Plenário do CAU/RR; 

2.3.11. Elaborar e ministrar treinamentos sobre processo e procedimento ético-disciplinar para todos 
os CAU/RR; 
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2.3.12. Colaborar com as áreas do Conselho na especificação de sistemas de acompanhamento 
processual e de processo eletrônico; 

2.3.13. Participar de reuniões Plenárias do CAU/RR em julgamento de processos ético-disciplinares; 

2.3.14. Assessorar comissões do CAU/RR, quando solicitado em orientações, pareceres, resoluções, 
ações judiciais entre outros; 

2.3.15. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

 

2.4. Prestação de Serviços: Assessoria de Comunicação 

 

2.4.1. Colaborar no planejamento e organização da Assessoria de Comunicação Integrada na área 
pertinente às suas atividades; 

2.4.2. Estabelecer contatos internos e externos com os diversos públicos, para viabilizar a realização 
das atividades sob sua responsabilidade; 

2.4.3. Colaborar na promoção e manutenção da boa imagem institucional do CAU/RR junto aos 
arquitetos e urbanistas e à sociedade em geral; 

2.4.4. Colaborar no monitoramento e avaliação da imagem institucional do CAU/RR; 

2.4.5. Colaborar na elaboração do Plano de Comunicação e Marketing do CAU/RR na área pertinente 
às suas atividades; 

2.4.6. Colaborar no desenvolvimento das ações de publicidade e divulgação institucional, que 
envolvam colaboradores internos e externos, inclusive em trabalhos que envolvam serviços 
técnicos ligados à área, como criação de textos e artes, serviços gráficos e de impressão; 

2.4.7. Colaborar na produção e distribuição de materiais institucionais do CAU/RR (livros, revistas, 
folders, etc); 

2.4.8. Colaborar na orientação da aplicação da marca do CAU/RR em materiais produzidos por 
parceiros e colaboradores; 

2.4.9. Colaborar no estabelecimento de critérios técnicos a serem adotados nas ações e 
comunicação externa na área pertinente às suas atividades; 

2.4.10. Coordenar e executar a elaboração do Portal da Transparência; 

2.4.11. Elaborar pareceres e notas técnicas sobre assuntos relacionados à Comunicação do CAU/BR; 

2.4.12. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

 

2.5. Cargo: Gerente Geral 

 

2.5.1. Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do Conselho desenvolvidas pelas 
Gerências e Assessorias específicas, observadas as normas regimentais, as orientações do 
Presidente do e as deliberações do Conselho; 

2.5.2. Propor  políticas, diretrizes e normas a serem adotados na execução das atividades; 

2.5.3. Implementar as políticas, diretrizes e normas aprovadas pelo Conselho e os critérios, 
parâmetros e os procedimentos de atuação das áreas de coordenação; 

2.5.4. Coordenar a formulação do direcionamento estratégico do Conselho com a identificação de 
sua missão, visão de futuro, análise de cenários e o conjunto de valores que nortearão as 
estratégias, metas e planos de ação; 

2.5.5. Coordenar a implementação dos programas, projetos e ações de natureza estratégica, 
promovendo o alinhamento de todos os colaboradores do Conselho ao direcionamento 
institucional formulado; 

2.5.6. Definir indicadores de gestão que subsidiem a avaliação e o monitoramento das atividades; 
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2.5.7. Coordenar a implementação e a disseminação de metodologias de verificação e 
acompanhamento dos indicadores estabelecidos; 

2.5.8. Coordenar a execução integrada das ações estratégicas propondo, sempre que necessário 
ações alternativas para o enfrentamento de situações não esperadas ou o aproveitamento de 
oportunidades estratégicas; 

2.5.9. Coordenar os ajustes, alterações ou intervenções em programas, projetos e ações de natureza 
estratégica, sempre que necessário; 

2.5.10. Prover os meios que garantam a disponibilidade e a integridade das informações necessárias 
ao acompanhamento e à avaliação do planejamento estratégico institucional, tanto no que diz 
respeito à formulação das estratégias quanto a execução destas; 

2.5.11. Promover estudos, analisar proposições e apresentar propostas de melhoria à gestão dos 
recursos institucionais do  Conselho; 

2.5.12. Coordenar projetos sobre a otimização de processos de trabalho e a racionalização de 
métodos, procedimentos e rotinas a serem implantados no Conselho; 

2.5.13. acompanhando a implementação de projetos e programas voltados para a melhoria do clima 
organizacional; 

2.5.14. Orientar a divulgação das ações do Conselho, visando promover a publicidade e transparência; 

2.5.15. Propor ao Presidente do Conselho matérias a serem examinadas e decididas pelos órgãos 
colegiados; 

2.5.16. Coordenar a elaboração do relatório anual de gestão; 

2.5.17. Dar conhecimento ao presidente do Conselho  sobre as matérias relevantes no âmbito de sua 
atuação; 

2.5.18. Supervisionar a organização das reuniões de todos os órgãos colegiados; 

2.5.19. Administrar os Recursos Humanos; 

2.5.20. Administrar os benefícios indiretos; 

2.5.21. Conferir documentos e submeter à aprovação da Presidência do CAU, quando necessário; 

2.5.22. Promover, difundir e proteger a imagem do Conselho como instituição ética, responsável e 
atuante; 

2.5.23. Criar ou fazer uso de canais de comunicação que divulguem com fidelidade os valores do 
Conselho e suas atividades; 

2.5.24. Promover o alinhamento de todos os colaboradores às estratégias, valores e missão do 
Conselho; 

2.5.25. Efetuar recebimentos e pagamentos devidamente autorizados; 

2.5.26. Efetuar depósitos e transferências bancárias; 

2.5.27. Enviar para a contabilidade os documentos originais de pagamentos e recebimentos; 

 

2.6. Cargo: Gerente Técnico 

 

2.6.1. Prestar orientação técnica aos CAU UF em temas de entendimento na legislação vigente; 

2.6.2. Orientar os usuários do CAU na utilização do Siccau; 

2.6.3. Analisar e implantar as Resoluções no Siccau; 

2.6.4. Definir melhorias nos processos dos módulos do Siccau; 

2.6.5. Estabelecer procedimentos de uso do Siccau; 

2.6.6. Apoiar os CAU UF nas ações de atendimento aos profissionais registrados; 

2.6.7. Planejar o uso inteligente da geotecnologia no suporte a decisões estratégicas; 
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2.6.8. Coordenar o processamento Digital de imagens (fusão, equalização, georeferenciamento, 
ortorretificação, mosaico, conversão e  reprojeção); 

2.6.9. Coordenar a vetorização de imagens de satélite (alta, média e baixa resolução); 

2.6.10. Coordenar os mapeamentos temáticos de uso e ocupação do solo, mapeamento de APPS, 
dentre outras; 

2.6.11. Coordenar o cruzamento das informações técnicas listadas acima, com o dados geográficos e 
demográficos dos municípios e estados brasileiros; 

2.6.12. Atualizar os sistemas de informação do CAU; 

2.6.13. Coordenar equipes; 

2.6.14. Propor rotas, técnicas, ferramentas e outras inovações as atividades de fiscalização; 

2.6.15. Supervisionar as atividades da unidade de fiscalização; Manter a Presidência, Direção Geral e 
Coordenação Técnica permanentemente informada sobre os assuntos técnicos, operacionais e 
administrativos inerentes a unidade de fiscalização; 

2.6.16. Estabelecer prioridades e procedimentos internos que viabilizem, na área de sua atuação, a 
implementação das diretrizes estabelecidas pelo CAU; 

2.6.17. Elaborar propostas referentes às ações da unidade de fiscalização, promovendo indicação das 
atividades a serem realizadas no cumprimento da missão do CAU; 

2.6.18. Responsabilizar-se por todos os atos e registros documentais decorrentes da ação 
fiscalizatória; 

2.6.19. Executar os procedimentos de fiscalização, seja no âmbito interno com processos, bem como 
no âmbito externo; 

2.6.20. Realizar diligências para averiguação ou apuração de infrações vinculadas ao exercício 
profissional; 

2.6.21. Lavrar auto de infração, multar, advertir, notificar pessoas físicas ou jurídicas que estejam 
infringindo a legislação profissional e normativos vigentes; Aplicar técnicas, procedimentos e 
conhecimentos inerentes à prática fiscalizatória; 

2.6.22. Cumprir e fazer cumprir as normas legais vinculadas ao bom e adequado exercício profissional; 

2.6.23. Apresentar relatórios das atividades de fiscalização ao seu superior; Promover o 
enquadramento devido, de forma concisa e legível, circunstanciando os fatos averiguados com 
informações objetivas, evitando a perda do impresso ou a nulidade da autuação; 

2.6.24. Zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos equipamentos e demais instrumentos 
empregados nas ações de fiscalização em geral e, especificamente, aqueles que lhes forem 
confiados, responsabilizando-se pelos mesmos; 

2.6.25. Identificar-se, previamente, sempre que estiver em ação fiscalizatória; 

2.6.26. Atender às necessidades do exercício da fiscalização; 

2.6.27. Devolver todo material inerente à fiscalização, por ocasião do seu afastamento da atividade de 
fiscalização; 

2.6.28. Evitar conversas isoladas com infratores ou advogados, para não ser acusado de qualquer 
solicitação de favorecimento; 

2.6.29. Apoiar o atendimento sobre dúvidas dos Arquitetos na questão de atribuição profissional; 
Controlar e distribuir os formulários e demais documentos inerentes à fiscalização; 

2.6.30. Instruir, organizar e analisar documentos vinculados aos processos e requerimentos 
administrativos em geral, providenciando o encaminhamento respectivo; 

2.6.31. Emitir pareceres técnicos sobre questões vinculadas ao exercício da atividade; 

2.6.32. Zelar pelo sigilo das informações; 

2.6.33. Participar da elaboração do Plano de Ação e de Metas com o superior hierárquico, 
identificando resultados e formas de mensuração de desempenho da unidade; 
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2.6.34. Outras atividades inerentes ao cargo; 

2.6.35. Cumprir as diretrizes organizacionais; 

 

 

2.7. Cargo: Contador 

 

2.7.1. Fazer registro contábil de pagamentos e despesas em geral; 

2.7.2. Planejar e promover estudos sobre a execução, as políticas e os procedimentos das atividades 
contábeis pertinentes às diversas áreas do Conselho; 

2.7.3. Supervisionar o processamento de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade 
quanto às normas estipuladas pelo Conselho e exigências fiscais;  

2.7.4. Supervisionar a elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira, 
apresentando dados estatísticos e parecer técnico, para fornecer elementos necessários ao 
relatório gerencial;  

2.7.5. Conciliar a movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques, 
ordens de pagamentos, débitos, créditos e saldos;  

2.7.6. Estudar e propor soluções para as consultas formuladas pelos diversos setores do Conselho 
no âmbito econômico e financeiro;  

2.7.7. Analisar balanços, balancetes e relatórios, bem como a origem e a exatidão dos lançamentos, 
verificando a segurança dos bens e valores existentes; 

2.7.8. Acompanhar as demandas do SICCAU referente aos valores pagos pelos profissionais, quanto 
à receita, valores a receber, etc.; 

2.7.9. Supervisionar o processamento das receitas (boletos pagos pelos profissionais) no SICCAU;  

2.7.10. Acompanhar e dar suporte às atividades de atualização dos módulos de patrimônio (SISPAT) e 
almoxarifado (SIALM);  

2.7.11. Acompanhar e dar suporte aos CAU/RR sobre procedimentos contábeis rotineiros;  

2.7.12. Resolver na Receita eventuais pendências fiscais do CAUBR, por meio de procuração do 
Presidente; 

2.7.13. Elaborar notas técnicas em assuntos pertinentes; 

2.7.14. Acompanhar o Gerenciador Avançado de Demanda (GAD), referente área financeira, sempre 
que necessário;  

2.7.15. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação. 

 

2.8. Cargo: Analista de Fiscalização 

 

2.8.1. Realizar diligências de fiscalização, através de visitas a estabelecimentos e a profissionais, 
sujeitos à legislação específica do CAU;  

2.8.2. Realizar visitas de fiscalização às obras, empresas, órgãos públicos, hospitais, locais de shows 
e eventos, postos de abastecimento e propriedades urbanas e rurais, entre outras localizadas 
no estado de Roraima; 

2.8.3. Realizar coleta de dados, preenchendo os formulários competentes, por ocasião das visitas 
realizadas dentro do prazo estabelecido; 
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2.8.4. Realizar pesquisas no Sistema Corporativo do CAU, sobre o Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT, cadastro de profissionais e empresas, além de outros documentos de acordo 
com a Legislação do Sistema CAU; 

2.8.5. Emitir relatórios circunstanciados, conforme legislação específica, acerca das visitas/diligências 
realizadas, com vistas a atender as instâncias superiores e ao colegiado do CAU; 

2.8.6. Participar de Ações de Fiscalização Preventiva e Integrada, junto a diversos órgãos das 
esferas federal, estadual e municipal; 

2.8.7. Atender ao público em geral, prestando informações sobre processos de fiscalização, tais 
como: autos de infração, notificações, registros de profissionais e empresas e Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT; 

2.8.8. Atuar como representante do Conselho junto a autoridades, órgãos e público em geral; 
Realizar ações de fiscalização em conjunto com outros órgãos; 

2.8.9. Efetuar levantamento, exames, relatórios, mapas e quadros demonstrativos das atividades 
desenvolvidas; 

2.8.10. Ministrar palestras de conscientização sobre a fiscalização; 

2.8.11. Conduzir veículos da frota do CAU; 

2.8.12. Coordenar o processamento Digital de imagens (fusão, equalização, georeferenciamento, 
ortorretificação, mosaico, conversão e reprojeção); 

2.8.13. Coordenar a vetorização de imagens de satélite (alta, média e baixa resolução); 

2.8.14. Receber, tratar e acompanhar as manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, elogios, 
dúvidas) realizadas, por meios de cidadãos, pessoas físicas e jurídicas do segmento de 
arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos Federal, Estaduais e Distrital de Arquitetura e 
Urbanismo, acerca dos serviços prestados pelos CAU; 

SALÁRIO INICIAL PARA AS OCUPAÇÕES COM REGISTRO NO CAU 

2.8.15. O valor inicial de contratação é o Piso Salarial da Categoria para os profissionais diplomados 
em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária (Lei 4.950-A/66 - Salário 
Mínimo Profissional), devendo ser mantido o piso salarial da categoria enquanto permanecer 
contratado no CAU/RR. 

 

2.9. Função Gratificada: Chefe do Setor Financeiro 

 

2.9.1. Elaborar estudos socioeconômicos e de tendências do setor de arquitetura e urbanismo; 

2.9.2. Apoiar a formulação e implantação do Planejamento e Gestão da Estratégia no CAU, 
envolvendo a unidade nacional e as unidades estaduais; 

2.9.3. Atuar na elaboração de relatórios gerenciais para subsidiar a direção na tomada de decisões e 
correção de rumos;  

2.9.4. Contribuir para elaboração de normas, padrões e procedimentos para atuação estratégica do 
CAU de forma sistêmica e integrada planejamento, orçamento e gestão por projetos e 
atividades; 

2.9.5. Atuar na formulação de diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento para o CAU 
e de suas reprogramações; 

2.9.6. Atuar no acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados pelo CAU, frente aos 
estabelecidos no Plano de Ação, e na elaboração de relatórios gerenciais para a tomada de 
decisão e correção de rumos; 

2.9.7. Apoiar as diferentes áreas do Conselho na condução de suas rotinas e procedimentos, no que 
for pertinente aos processos de planejamento e gestão da estratégia; 



 

 

 

 

P
ág

in
a1

5
 

2.9.8. Estabelecer e acompanhar indicadores para avaliação dos resultados de gestão; 

2.9.9. Elaborar relatórios, análise de cenários e avaliação das receitas de arrecadação com a 
utilização dos dados extraídos do SICCAU e IGEO; 

2.9.10. Elaborar e acompanhar o plano de ação da Assessoria de Planejamento e Gestão da 
Estratégia; 

2.9.11. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação; 

2.9.12. Fazer a elaboração e controle de todo processo orçamentário anual do Conselho;  

2.9.13. Analisar e acompanhar o processo orçamentário dos Conselhos;  

2.9.14. Acompanhar e revisar mensalmente as variações (Orçado x Efetivo); 

2.9.15. Fazer a emissão de dotação e disponibilidade orçamentária anual;  

2.9.16. Elaborar relatórios gerenciais; 

2.9.17. Preparar relatórios mensais sobre RH, Patrimônio, Compras, Segurança e Serviços 
Gerais; 

2.9.18. Fazer o Gerenciamento de transposições entre os centros de custos e rubricas contábeis; 

2.9.19. Analisar e acompanhar as despesas e receitas; 

2.9.20. Fazer a classificação contábil e orçamentária (Centro de Custo); 

2.9.21. Dar assessoria orçamentária às unidades organizacionais e comissões;  

2.9.22. Dar apoio na elaboração das diretrizes orçamentarias;  

2.9.23. Apoiar a elaboração da proposta de orçamento do Conselho;  

2.9.24. Elaborar, auxiliar e acompanhar as alterações das resoluções do Conselho que envolva a área 
de Orçamento e Finanças; 

➢ Gestão de Pessoas 

2.9.25. Participar de estudos de aplicação da legislação específica, projetos, eventos e pesquisas, 
preparando materiais efetuando levantamentos e desenvolvendo controles administrativos, 
relatórios e documentações sempre que necessário; 

2.9.26. Elaborar ou auxiliar no preparo de projetos, laudos, pareceres, estudos projetos e relatórios em 
geral; 

2.9.27. Acompanhar a emissão mensal da folha de pagamento de Pessoal; 

2.9.28. Atuar em relações sindicais; 

2.9.29. Efetuar rescisões contratuais; 

2.9.30. Atuar como preposto no sindicato em rescisões contratuais; 

2.9.31. Calcular férias, confeccionar escala, aviso e recibo de férias; 

2.9.32. Gerir o plano de benefícios do corpo funcional; 

2.9.33. Controlar e aplicar as informações necessárias para a condução das atividades relacionadas à 
administração dos recursos humanos; 

2.9.34. Aplicar legislação trabalhista e previdenciária; 

2.9.35. Controlar o arquivo de pessoal (Livre Provimento, Cargos Temporários e Estagiários) e demais 
pertinentes a área de pessoal e RH; 

2.9.36. Elaborar e editar documentos técnicos e gerenciais; 

2.9.37. Elaborar minutas de normas, manuais e procedimentos; 

2.9.38. Fazer a Gestão de Contratos dos serviços sob a sua responsabilidade;  

2.9.39. Elaborar pesquisa anual de clima organizacional do CAU/BR; 

2.9.40. Acompanhar e aplicar diretrizes de planos de cargos, carreira e salários do corpo funcional; 
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2.9.41. Elaborar e aplicar o plano anual de treinamento do corpo funcional, bem como desenvolver e 
treinar pessoas; 

2.9.42. Realizar outras atividades correlatas da unidade de lotação; 

 

2.10. Função Gratificada: Pregoeiro e Presidente da CPL 

 

2.10.1. O pregoeiro contará com a colaboração de uma equipe de apoio que será indicada e nomeada 
pela autoridade competente ainda na fase preparatória da licitação , devendo estar integrada, 
em sua maioria, por servidores públicos integrantes do quadro permanente da entidade 
licitadora; 

2.10.2. conduzir a licitação principalmente em sua fase externa, compreendendo a prática de todos os 
atos tendentes à escolha de uma proposta que se mostre a mais vantajosa para a 
administração. Abrangerá a sua atuação, a teor do que preceitua o art. 9º do decreto 
regulamentar, a condução de todos atos públicos da licitação; 

2.10.3. credenciar os interessados; o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 
documentação de habilitação; a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame 
e a classificação dos proponentes; a condução dos procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta ou do lance de menor preço; 

2.10.4. a adjudicação da proposta de menor preço;  

2.10.5. a elaboração de ata;  

2.10.6. a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

2.10.7. o recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e, ainda, o encaminhamento do processo 
devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a 
contratação; 

2.10.8. acompanhar e orientar o desenvolvimento da fase interna, o que lhe poderá oportunizar maior 
conhecimento do objeto a ser licitado e de aspectos que venham a influenciar diretamente na 
seleção das propostas e no julgamento final do certame; 

 

 

 

 



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

As informações referentes ao planejamento organizacional estão descritas no item 4.1.1

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional –
CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF, autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem
como função “orientar,  disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e
urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo
o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e
urbanismo”.

O Planejamento Estratégico busca através da avaliação dos resultados obtidos com a
aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de
recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos
planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos
no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.

O Planejamento estratégico 2023 foca nas prioridades, políticas, estratégias eresultados
para o alcance da missão Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos e da visão Ser
Reconhecido como Referência na Defesa e Fomento das Boas Práticas da Arquitetura e
Urbanismo.

O Plano de Ação de 2016 realizado com base no Planejamento Estratégico até 2023,
elaborado de forma integrada com os parceiros internos. Os projetos e atividades – metas,
resultados  e  indicadores  de  desempenho,  focaram  a  contribuição  a  cada  objetivo
estratégico.

O Plano de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF para o  exercício  de 2016 seguem as
premissas e orientações estratégicas traçadas no Planejamento Estratégico do CAU - na
visão  de  longo  prazo  2023,  objetivando  ao  atendimento  às  perspectivas  e  objetivos
estratégico que se apresentam no Mapa Estratégico. Para a elaboração do Plano de Ação,
Planejamento Tático e Operacional, estruturado em iniciativas estratégicas - projetos e
atividades vinculados aos objetivos estratégicos priorizados para o exercício, as orientações
e  destinações  estratégicas  de  recursos  estão  em  conformidade  com  as  políticas  e
prioridades  estabelecidas  pelo  Conselho,  para  2016,  na  forma  das  Diretrizes  para
Elaboração  do  Plano  de  Ação,  aprovadas.  No decorrer  do  exercício,  frente  às  metas
realizadas e resultados alcançados no período, bem como a novas políticas e diretrizes que
se façam necessárias para um melhor desempenho da atuação do Conselho, na busca do
alcance de sua Missão e Visão, e em prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e
urbanismo, as correções de rumo que se fizeram necessários foram objeto de ajustes no
processo das reprogramações do Plano de Ação e Orçamento 2016, que ocorreram no
período,  observando  as  prioridades  e  estratégias  definidas  nas  Diretrizes  para
Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário.
Os limites e condições de alocação de recursos estratégicos para o exercício de 2016
situaram-se, praticamente, nas metas previstas/aprovadas para o exercício. As variações
frente às metas previstas justificaram pelas adequações realizadas pelo CAU/BR, visando a
um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas no alcance da
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Missão e Visão do Conselho.
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

Prioritariamente, a atuação do CAU/RR está embasada nos direcionadores estratégicos
nacionais de: • Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e
urbanismo. • Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e
urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades estratégicas estaduais de: • Assegurar a eficácia
no  relacionamento  e  comunicação  com a  sociedade •  Desenvolver  competências  de
dirigentes e colaboradores.

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

Missão
Promover arquitetura e urbanismo para todos

Valores
Ética e transparência

Excelência organizacional

Comprometimento com a inovação

Unicidade e integração

Democratização da informação e conhecimento

Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno

Através da análise do ambiente interno, as oportunidades e ameaças elencadas pelo
CAU, apresentam-se a seguir:

Pontos Fortes:
- Legitimação pela categoria profissional  

- Presença em todas as unidades da federação

-  Competência  e  comprometimento  dos  conselheiros,  funcionários  e  demais
colaboradores

- Ausência de história negativa
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- Base tecnológica diferenciada

- Poder de “polícia” - Criado com 100 mil arquitetos e urbanistas já registrados - Apoio
das entidades nacionais

- Possuir a experiência e a história acumuladas por mais de 90 anos pelas entidades de
arquitetos

Pontos Fracos:
- Insegurança financeira

- Carência de informações sobre o público-alvo

- Deficiência/ausência de sistemas corporativos – “terceirizados”

- Tecnologia própria em desenvolvimento

- Corpo funcional temporário

- Influência do antigo conselho

- Fluxos e processos inter-relacionados

- Insustentabilidade financeira de alguns CAU/UF

Análise de ambiente externo
Através da análise do ambiente externo, as oportunidades e ameaças elencadas pelo

CAU, apresentam-se a seguir:

Oportunidades:
- Nova dinâmica econômica e social do país.

- Novas práticas sociais - Novas Tecnologias

- União e apoio das entidades de arquitetura e dos arquitetos e urbanistas

- Abertura para criação de um novo modelo de conselho

- Maior inserção regional e global do país

- Mobilidade/fluxo de profissionais estrangeiros.

- Reorganização espacial do país

- Modalidade licitatória de “concurso público de projetos”

- Modalidade licitatória de “concurso público de projetos”

- Baixa inserção do arquiteto na esfera pública

 

Ameaças:
- Desconhecimento e desinformação dos arquitetos e urbanistas e da sociedade

- Sombreamento de atuação com profissões regulamentadas por outras organizações

- Mobilidade/ Fluxo de Profissionais Estrangeiros

- Fragilidade nos processos de formação e atualização profissional

- Ações do poder executivo, legislativo e judiciário
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- Má distribuição dos profissionais nas unidades da federação

- Imagem negativa dos conselhos em geral

- Baixa valorização do projeto e do planejamento pelo poder público

- Resistência à modalidade licitatória de “concurso público de projetos

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
No  CAU/RR  os  fatores  críticos  para  o  sucesso  do  planejamento  estratégico  são
desencadeados por questões orçamentárias, devido ao baixo número de profissionais no
estado. Em virtude da arrecadação própria ser abaixo do limite estabelecido como mínimo
para funcionamento, o CAU/RR é enquadrado como CAU Básico e recebe recursos do
Fundo de Apoio ao CAU Básico para complementar a receita anual. Opera com estrutura
mínima e quadro de funcional reduzido.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual

O Plano de Ação do CAU orienta-se pela missão da instituição, definida no Planejamento
Estratégico 2023, de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos”; e por sua visão de
futuro, de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da
Arquitetura e Urbanismo”.

As Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2016 do CAU buscam, a partir
do Planejamento Estratégico,  da avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da
estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos,
estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos planos de
ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa
Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.

 

Os direcionadores estratégicos, objeto de todo o processo do Planejamento do CAU
2023, e as programações que os CAU/UF e o CAU/BR já vêm desenvolvendo, na forma dos
projetos  e  atividades  aprovadas  nos  Planos  de  Ação  e  Orçamento,  apontam  que  a
programação do Plano de Ação 2016, enfatizando a alocação estratégica de recursos como
forma de garantir a implementação do planejamento do CAU e o alcance dos resultados
institucionais da Visão de Futuro 2023, são:

 

 O mínimo de 20% (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades,
RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC1,
deve ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo".

O mínimo de 10% (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT
e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser
alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico "Assegurar a eficácia
no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade".

O mínimo de 6% (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT
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Macro Objetivo:  
Missão 
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos 

e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser
alocado em projetos estratégicos para atender a dois objetivos estratégicos selecionados
pelo CAU/BR e CAU/UF.

O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por cento) do valor total das
respectivas  folhas  de  pagamento  (salários,  encargos  e  benefícios),  do  CAU/UF e  do
CAU/BR, deve ser  alocado em ações de capacitação dos seus quadros efetivos,  para
atender ao objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores".

O mínimo de 3% (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT
e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e ao CSC, deve ser
alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico "Assegurar a eficácia
no relacionamento e comunicação com a sociedade".

O máximo de 5%  (cinco por cento) do total  dos recursos oriundos das receitas de
arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo
de Apoio e ao CSC, deve ser alocado em patrocínios para atender ao objetivo estratégico
"Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas
em Arquitetura e Urbanismo".

Identificação da estratégia futura
A estratégia para o ano de 2017 dá continuidade à adotada pelo planejamento estratégico
do CAU 2023

Objetivos e Metas
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
Este Relatório contempla os atos de gestão praticados pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Roraima - CAU/RR, durante o exercício de 2016, cujo detalhamento das
estratégias de atuação adotadas, das atividades desenvolvidas e dos resultados atingidos
está consubstanciado em seu Plano de Ação do Exercício 2016. O documento foi elaborado
de acordo com os formulários apresentados pela empresa Implanta Informática Ltda, no
modulo GestãoTCU

Missão/Finalidade institucional
Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos

Competências Legais
ART 34 DA LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010.
" Art. 34. Compete aos CAUs:
I - elaborar e alterar os respectivos Regimentos Internos e demais atos administrativos;
II  -  cumprir  e fazer cumprir  o disposto nesta Lei,  no Regimento Geral do CAU/BR, nos
demais atos
normativos do CAU/BR e nos próprios atos, no âmbito de sua competência;
III - criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição, na
forma do
Regimento Geral do CAU/BR;
IV - criar colegiados com finalidades e funções específicas;
V - realizar as inscrições e expedir as carteiras de identificação de profissionais e pessoas
jurídicas
habilitadas, na forma desta Lei,  para exercerem atividades de arquitetura e urbanismo,
mantendo o
cadastro atualizado;
VI - cobrar as anuidades, as multas e os Registros de Responsabilidade Técnica;
VII - fazer e manter atualizados os registros de direitos autorais, de responsabilidade e os
acervos
técnicos; VIII - fiscalizar o exercício das atividades profissionais de arquitetura e urbanismo;
IX - julgar em primeira instância os processos disciplinares, na forma que determinar o
Regimento
Geral do CAU/BR;
X  -  deliberar  sobre  assuntos  administrativos  e  financeiros,  elaborando  programas  de
trabalho
e orçamento;
XI  -  sugerir  ao  CAU/BR medidas  destinadas  a  aperfeiçoar  a  aplicação  desta  Lei  e  a
promover o
cumprimento de suas finalidades e a observância aos princípios estabelecidos;
XII - representar os arquitetos e urbanistas em colegiados de órgãos públicos estaduais e
municipais
que tratem de questões de exercício profissional referentes à arquitetura e ao urbanismo,
assim como
em órgãos não governamentais da área de sua competência;
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XIII - manter relatórios públicos de suas atividades; e
XIV - firmar convênios com entidades públicas e privadas.
§ 1º
O exercício das competências enumeradas nos incisos III, IV, X e XIV do caput terá como
limite
para  seu  efetivo  custeio  os  recursos  próprios  do  respectivo  Conselho  Regional  de
Arquitetura e
Urbanismo, considerados os seus efeitos nos exercícios subsequentes, observadas as
normas de ordem
pública relativas à contratação de serviços e à celebração de convênios.
§ 2º
Excepcionalmente,  serão  considerados  recursos  próprios  os  repasses  recebidos  do
Conselho Federal de
Arquitetura e Urbanismo pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, a conta do
fundo
especial a que se refere o art. 60."

Análise crítica

ANEXO - Mapa Estratégico - CAU/RR - Vide anexo do tópico 4.1.2 no final da seção
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4.2 RESULTADOS 
 

A atuação do CAU/RR, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, conforme
seu Mapa Estratégico, obteve os seguintes resultados: •Plano de Ação Tornar a fiscalização
um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo - Plano de Ação Instituição Da
Fiscalização No CAU/RR: Foi previsto investimento de R$ 277.089 e executado R$ 247.918,
que  corresponde  a  89,5%  do  estimado.  •Assegurar  a  eficácia  no  atendimento  e  no
relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade - Plano de Ação Atendimento
de Excelência:  Foi  previsto investimento de R$ 133.455 e executado R$ 140.448, que
corresponde a 100,5%% do estimado. • Aprimorar e inovar os processos e as ações - Plano
de Ação Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho: Foi previsto investimento de
R$ 273.164 e executado R$ 173.440, que corresponde 66,5% do estimado. •Desenvolver
competências de dirigentes e colaboradores - Plano de Ação Capacitação de dirigentes e
colaboradores:  Foi  previsto  investimento  de  R$  20.340  e  executado  R$  16.384,  que
corresponde a 80,5% do estimado
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
 

 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DA RECEITA

A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2016 atingiu o valor de R$ 861.240,52 que
corresponde a 87,30% da Receita Corrente que é de R$ 986.570,00 e de 76,39% da Receita
Orçamentária de 2016 que é de R$ 1.127.388,00.

DA DESPESA

A despesa empenhada até o mês de dezembro de 2016 atingiu o valor de R$ 808.094,59,
que corresponde a 82,69% da Despesa Corrente que é de R$ 957.869,71 e de 71,68%
Proposta Orçamentária de 2016, que é de R$ 1.127.388,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de
2016,  constatou-se  um  Superávit  Orçamentário  no  valor  de  R$  53.145,93  do  valor
arrecadado até o mês de dezembro de 2016.

40



4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

  Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 889.260,00 1.100.577,00 167.390,00 28.238,00 5.650,00 1.427,00 1.051.000,00 1.127.388,00

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 889.260,00 980.577,00 18.543,00 7.420,00 5.650,00 1.427,00 902.153,00 986.570,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 33.744,00 41.438,00 3.764,00 4.453,00 523,00 1.019,00 36.985,00 44.872,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 33.744,00 41.438,00 3.764,00 4.453,00 523,00 1.019,00 36.985,00 44.872,00

6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 33.744,00 41.438,00 3.764,00 4.453,00 523,00 1.019,00 36.985,00 44.872,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 78.866,00 74.556,00 566,00 1.301,00 5.127,00 408,00 74.305,00 75.449,00

6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS
COM INSCRIÇÕES 2.208,00 2.719,00 0,00 1.301,00 2.208,00 0,00 0,00 4.020,00

6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS
COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

76.658,00 71.837,00 0,00 0,00 2.919,00 408,00 73.739,00 71.429,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 0,00 9.500,00 13.592,00 1.500,00 0,00 0,00 13.592,00 11.000,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 0,00 9.500,00 12.092,00 1.500,00 0,00 0,00 12.092,00 11.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

0,00 9.500,00 11.000,00 1.500,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS
CORRENTES 776.650,00 854.571,00 621,00 166,00 0,00 0,00 777.271,00 854.737,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00

6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE 0,00 120.000,00 148.847,00 20.818,00 0,00 0,00 148.847,00 140.818,00
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CAPITAL

6.2.1.1.2.05 - OUTRAS
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 120.000,00 148.847,00 20.818,00 0,00 0,00 148.847,00 140.818,00

6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO
EXERCÍCIO CORRENTE 0,00 120.000,00 148.847,00 20.818,00 0,00 0,00 148.847,00 140.818,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE
CREDITO 889.260,00 1.100.577,00 702.681,93 349.779,30 540.941,93 322.968,30 1.051.000,00 1.127.388,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 889.260,00 1.100.577,00 702.681,93 349.779,30 540.941,93 322.968,30 1.051.000,00 1.127.388,00

6.2.2.1.1.01 - DESPESA
CORRENTE 843.099,00 961.377,00 523.973,64 162.069,73 482.507,93 165.577,02 884.564,71 957.869,71

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL 518.182,53 521.863,31 191.842,53 40.921,20 208.150,46 34.375,55 501.874,60 528.408,96

6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS 481.111,53 499.863,31 182.740,73 30.921,20 181.282,81 24.210,20 482.569,45 506.574,31

6.2.2.1.1.01.01.01.001 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 342.065,91 334.630,97 150.525,97 28.514,80 152.416,82 14.148,74 340.175,06 348.997,03

6.2.2.1.1.01.01.01.002 -
ENCARGOS SOCIAIS 93.405,62 109.072,34 26.077,26 1.486,40 19.297,99 1.082,71 100.184,89 109.476,03

6.2.2.1.1.01.01.01.003 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 45.640,00 56.160,00 6.137,50 920,00 9.568,00 8.978,75 42.209,50 48.101,25

6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS 37.071,00 22.000,00 9.101,80 10.000,00 26.867,65 10.165,35 19.305,15 21.834,65

6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE
CONSUMO 17.500,00 17.000,00 22.850,00 2.691,13 22.866,03 8.215,09 17.483,97 11.476,04

6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL
DE CONSUMO 17.500,00 17.000,00 22.850,00 2.691,13 22.866,03 8.215,09 17.483,97 11.476,04

6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.000,00 107.177,41 101.961,73 34.815,52 36.008,99 27.256,40 118.952,74 114.736,53

6.2.2.1.1.01.03.01 -
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS
PESSOAIS

0,00 20.640,00 72.700,00 0,00 21.008,99 5.400,00 51.691,01 15.240,00

6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS 53.000,00 86.537,41 29.261,73 34.815,52 15.000,00 21.856,40 67.261,73 99.496,53

6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA

239.028,47 288.957,28 199.840,82 83.475,88 215.282,45 93.927,13 223.586,84 278.506,03

6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE
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CONSULTORIA 80.180,00 87.600,00 0,00 60,00 36.500,00 30.455,00 43.680,00 57.205,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO

5.000,00 1.500,00 16.284,82 2.684,43 8.284,82 0,00 13.000,00 4.184,43

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS
PRESTADOS 116.848,47 136.016,28 69.383,80 69.462,63 84.768,62 56.100,15 101.463,65 149.378,76

6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS 37.000,00 63.841,00 112.172,20 11.268,82 84.010,20 7.371,98 65.162,00 67.737,84

6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS
DIVERSOS 4.800,00 14.400,00 6.857,56 0,00 200,00 1.802,85 11.457,56 12.597,15

6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS
DIVERSOS 4.800,00 14.400,00 6.857,56 0,00 200,00 1.802,85 11.457,56 12.597,15

6.2.2.1.1.01.07 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

10.588,00 11.979,00 621,00 166,00 0,00 0,00 11.209,00 12.145,00

6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE
APOIO AO CAU-UF 4.381,00 3.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.381,00 3.941,00

6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC -
CENTRO DE SERVIÇO
COMPARTILHADO

6.207,00 8.038,00 621,00 166,00 0,00 0,00 6.828,00 8.204,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

28.500,00 120.000,00 161.047,29 187.709,57 40.700,00 147.391,28 148.847,29 160.318,29

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 28.500,00 120.000,00 161.047,29 187.709,57 40.700,00 147.391,28 148.847,29 160.318,29

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E REFORMAS 0,00 0,00 77.540,00 128.391,28 0,00 0,00 77.540,00 128.391,28

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES

0,00 120.000,00 83.507,29 59.318,29 12.200,00 147.391,28 71.307,29 31.927,01

6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO
ADICIONAL POR FONTE 17.661,00 19.200,00 17.661,00 0,00 17.734,00 10.000,00 17.588,00 9.200,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 
 

O Fundo de Apoio aos CAU UF, foi constituído pela resolução nº 27, de 06 de julho de
2012, em conformidade com a Lei nº 12.378, de dezembro de 2010, que estabelece destinar
recursos financeiros aos conselhos, cuja sua arrecadação seja insuficiente para manutenção
operacional e administrativa.

A previsão do valor proveniente do repasse do Fundo de Apoio aos CAU UF, aprovado
no plano de ação anual para o CAU/RR para o exercício de 2016, foi de R$ 854.737,00
(oitocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e trinta e sete reais).

No exercício de 2016, foram repassados através de 11(onze) transferências bancárias, o
valor total de R$733.975,49 (setecentos e trinta e três mil e novecentos e setenta e cinco
reais e quarenta e nove centavos), sendo composta de R$ 712.142,50 ( setecentos e doze
mil e cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à 10 (dez) transferências
bancárias, estas previstas para o exercício de 2016  e 01 (uma) transferência no valor de R$
21.832,99 (vinte e um mil e oitocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos),
referente ao repasse aprovado para o exercício de 2015, repassado para este Conselho no
dia 21/01/2016. Por esta razão, o valor foi apurado no total de recebimentos no exercicio de
2016, tendo em vista que, a sua apropriação ocorreu no exercício de 2016, contabilmente
registrada na conta "6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais " e contrapartida
na conta "4.5.1.1.1.03 - Repasse Caubr saldo fundo exercício 2015"
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4.3.3 RECEITAS 
 

Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 1.127.388,00 861.240,52 266.147,48

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 986.570,00 861.240,52 125.329,48

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.872,00 38.543,13 6.328,87

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 44.872,00 38.543,13 6.328,87

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 44.872,00 38.543,13 6.328,87

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física -
do Exercício 36.167,00 31.606,75 4.560,25

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Física -
do Exercício Anterior 0,00 2.627,82 -2.627,82

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica
- do Exercicio 8.705,00 3.582,10 5.122,90

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoa Jurídica
- do Exercício Anterior 0,00 726,46 -726,46

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 75.449,00 69.622,39 5.826,61

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 4.020,00 0,00 4.020,00

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física 4.020,00 0,00 4.020,00

              6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 71.429,00 69.622,39 1.806,61

                6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 71.429,00 69.622,39 1.806,61

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 11.000,00 19.060,51 -8.060,51

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 0,00 1.038,27 -1.038,27
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                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 883,65 -883,65

                6.2.1.2.1.06.02.02 - 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas 0,00 154,62 -154,62

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 11.000,00 18.022,24 -7.022,24

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 0,00 1.389,61 -1.389,61

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 0,00 1.078,25 -1.078,25

                  6.2.1.2.1.06.05.04.002 - 6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas
Jurídicas 0,00 311,36 -311,36

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.000,00 16.632,63 -5.632,63

                  6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 11.000,00 16.632,63 -5.632,63

            6.2.1.2.1.07 - 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 854.737,00 733.975,49 120.761,51

              6.2.1.2.1.07.01 - 6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias
Intragovernamentais 854.737,00 733.975,49 120.761,51

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 512,00 39,00 473,00

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 39,00 -39,00

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas 0,00 39,00 -39,00

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 512,00 0,00 512,00

                6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 512,00 0,00 512,00

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 140.818,00 0,00 140.818,00

            6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 140.818,00 0,00 140.818,00

              6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
CORRENTE 140.818,00 0,00 140.818,00

                6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 140.818,00 0,00 140.818,00
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4.3.4 DESPESAS 
 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários 226.399,55 241.090,50 226.399,55 241.090,50 0,00 0,00 226.399,55 241.090,50

6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de
Função 26.198,78 39.778,55 26.198,78 39.778,55 0,00 0,00 26.198,78 39.778,55

6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal 70.747,32 70.755,70 70.747,32 70.755,70 0,00 0,00 70.747,32 65.315,62

Demais elementos do grupo 150.924,15 119.859,39 150.924,15 119.859,39 0,00 0,00 150.924,15 116.428,85

2. Juros e Encargos da Dívida

6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias 3.114,94 3.168,11 3.114,94 3.168,11 0,00 0,00 3.114,94 3.168,11

Demais elementos do grupo 2.616,86 2.042,15 2.616,86 2.042,15 0,00 0,00 2.616,86 2.042,15

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assessoria Jurídica 0,00 12.645,00 0,00 12.645,00 0,00 0,00 0,00 12.645,00

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assessoria de
Comunicação 23.690,00 26.069,00 23.690,00 26.069,00 0,00 0,00 23.690,00 26.069,00

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens
Móveis, Máquinas e Equipamentos 16.334,27 19.861,05 16.334,27 19.861,05 0,00 0,00 16.334,27 19.861,05

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens
Imóveis 26.460,29 31.684,98 26.460,29 31.684,98 0,00 0,00 26.460,29 31.684,98

6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com
Telecomunicações 7.119,06 8.467,61 7.119,06 8.467,61 0,00 0,00 4.248,58 8.147,31

6.2.2.1.1.01.04.06.001 -
Conselheiros/Convidados 58.613,62 47.122,76 58.613,62 47.122,76 0,00 0,00 58.613,62 47.122,76

Demais elementos do grupo 56.501,17 39.230,41 56.501,17 39.230,41 0,00 0,00 56.501,17 39.230,41
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DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

4. Investimentos

Demais elementos do grupo 3.593,00 16.021,00 3.593,00 16.021,00 0,00 0,00 3.593,00 16.021,00

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de
Contratação - Vide anexo do tópico 4.3.4 na sessão 11
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

ANEXO - CAU/RR - ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS - Vide anexo
do tópico 4.4 no final da seção
ANEXO - CAU/RR - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS - Vide anexo do
tópico 4.4 no final da seção
ANEXO - CAU/RR - INDICADORES INSTITUCIONAIS - Vide anexo do tópico 4.4 no final da
seção
ANEXO - CAU/RR - AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016 - Vide anexo
do tópico 4.4 no final da seção
ANEXO - CAU/RR - LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS - Vide
anexo do tópico 4.4 no final da seção
ANEXO - CAU/RR - QUADRO GERAL DE FONTES E USOS - Vide anexo do tópico 4.4 no
final da seção

O  C A U / R R
planejou suas ações para o ano de 2016 através dos 13 iniciativas estratégicas, destas, 06
r e f e r e m - s e  a  p l a n o s  d e  a ç ã o  d e  A t i v i d a d e s  e
0 7  a  p l a n o s  d e  a ç ã o  d e  P r o j e t o s .  O s  r e c u r s o s  p a r a
execução dos planos de ação totalizam R$ 1.127.389,78,  composto da seguinte forma:
 1 0 , 7 %  p o r  r e c e i t a s  d e  a r r e c a d a ç õ e s  ( R $  1 2 0 . 3 2 2 ) ;
1 2 , 5 %  p o r  s a l d o s  d e  e x e r c í c i o s  a n t e r i o r e s  ( R $  1 4 0 . 0 0 0 ) ;  7 5 , 8 %  p o r
recursos do fundo de apoio (R$854.737); 0,9% por aplicações financeiras (R$ 11.000) e 0,04
%  p o r  o u r a s  r e c e i t a s  ( R $  5 1 2 ) .
D o  t o t a l  d e  r e c u r s o s  p a r a  o  e x e r c í c i o  d e  2 0 1 6  a  q u a n t i a  d e  R $  5 9 6 . 5 9 0
está destinada a planos de ação de atividades e R$ 530.799 a planos de ação de projetos. 

A atuação do CAU/RR no ano de 2016 foi direcionada, prioritariamente, ao alcance dos
objetivos estratégicos nacionais de Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício
da arquitetura e urbanismo e Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com
os arquitetos e urbanistas e a sociedade,  e no âmbito estadual  Aprimorar  e inovar  os
processos e as ações e Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores.

No exercício de 2016, foram realizadas várias ações, objetivando o alcance do resultado
favorável sobre as metas estabelecidas no plano de ação deste Conselho. Foram feitas
parcerias, visando aproximar a sociedade e os profissionais de arquitetura e urbanismo com
os trabalhos do Conselho, por meio de realizações de eventos na Universidade Federal de
Roraima,  na  sede  do  CAU/RR,  na  Escola  CUCA  e  a  participação  no  1º  Congresso
Roraimense de Arquitetura e Urbanismo & Engenharia Civil.   No que tange os objetivos
estratégicos referente aos trabalhos da fiscalização do CAU/RR no estado de Roraima,
foram feitas fiscalizações em toda capital do estado de Roraima e nos seus municípios.

I.  Fiscalização:  A  fiscalização  efetiva  no  município  de  Boa  Vista  gerou  resultados
satisfatórios no que se refere a regularização dos profissionais de arquitetura e urbanismo
do estado. O número de obras fiscalizadas e que geraram relatório de fiscalização no
SICCAU (Sistema de comunicação do Conselho de Arquitetura) totalizam em 362 no ano de
2016.
Sendo 74 obras de Arquitetos registrados, estando em conformidade e contendo RRT, 151
obras de Engenheiros e técnicos de edificação e 137 obras sem placa, as quais estão sendo
denunciadas à prefeitura municipal a fim de serem regularizadas, conforme instrução contida
no Memo 009/16-GETEC/CAU-RR;
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A Realização das oficinas para os profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima
proporcionaram uma melhoria nos trabalhos dos profissionais, tendo em vista, que os temas
abordados foram com base nas dificuldades identificadas pela Fiscalização deste Conselho
em suas operações; A Palestra de orientação vocacional realizada na Escola e Cursinho
Cuca, para seus alunos de Ensino Médio foi de grande valia, através dessa ação o CAU/RR
levou aos alunos a função do Conselho e as atribuições do profissional de arquitetura. 

II.  Atendimento  de  Excelência:  A  Realização  de  curso  Sobre  SICCAU,  em evento
Encontro  com  Egressos  2016.1  proporcionou  um  melhor  relacionamento  com  novos
profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima.

III. Comunicação: A Comunicação proporcionou o relacionamento do CAU/RR com as
diversas mídias do estado, boletim de notícias do CAU/RR e o evento do Dia do Arquieto
buscando a valorização da arquitetura e urbanismo.

IV.  Representação Institucional: O CAU/RR participou de todos os eventos significativos
dentro  do  estado  de  Roraima,  representado  pelo  Presidente  Pedro  Hees,  sendo  os
principais: 1º Congresso Roraimense de Arquitetura e Urbanismo & Engenharia Civil, VI
Conferência das Cidades, Boa Vista RR, ; Palestras Universidade Federal de Roraima, Boa
Vista. Junho;  II ArquAmazônia;
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4.5 INDICADORES 

 

 

Os indicadores ainda estão sendo analisados pelo Planejamento do CAUBR.
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Mapa Estratégico - CAU/RR - Anexo do
tópico 4.1.2
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Despesas Totais por Modalidade de
Contratação.pdf - Despesas Totais por
Modalidade de Contratação - Anexo do

tópico 4.3.4
 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CAU - RR

CNPJ: 14.899.354/0001-24

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

2015201620152016

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

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

17,86145.079,838315,68126.263,695817,73145.079,831315,47126.263,6931a) Convite

00,00000,00000,00000,000b) Tomada de Preços

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

00,00000,00000,00000,000d) Pregão

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

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

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

2. Contratações Diretas (i+j)

8,2867.280,915564,9139.548,44988,6070.353,41394,9140.046,4422i) Dispensa

00,0000,181.457,76200,0000,181.457,761j) Inexigibilidade

3. Regime de Execução Especial

00,00000,00000,00000,000k) Suprimento de Fundos

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

56,58459.563,3015256,94458.672,2710256,17459.563,302957,29467.542,8930l) Pagamento em Folha

9,6678.475,005110,9688.279,83579,5978.475,001410,8288.279,8342m) Diárias

5. Total

92,39750.399,0484288,67714.221,9931792,10753.471,549588,67723.590,61126

6. Total Geral

100812.193,40968100805.487,15766100818.136,38130100816.037,57165

Página:1/1
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CAU/RR - ANÁLISE GERAL DO
DESEMPENHO DE RESULTADOS -

Anexo do tópico 4.4
 



IV.  Representação Institucional: Através das participações da presidência em eventos estaduais, o CAU/RR obteve mais visibilidade para a sociedade, promovendo assim a arquitetura e urbanismo
em todo o estado. Como resultado das participações nos seminários realizados pelo CAU/BR, foi possível alinhar as ações conforme as orientações do mesmo.

V. Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR: A capacitação realizada foi de grande valia para o quadro de pessoal voltado para Fiscalização do Conselho, através do treinamento, a
equipe aprimorou a sua forma de atuação.

IV.  Representação Institucional: Realizações: 1º Congresso Roraimense de Arquitetura e Urbanismo & Engenharia Civil; VI Conferência das Cidades, Boa Vista RR, Maio e Palestras Universidade
Federal de Roraima, Boa Vista. Junho; Participação do Presidente no  II ArquAmazônia;

III. Comunicação: A Comunicação proporcionou o relacionamento do CAU/RR com as diversas mídias do estado, boletim de notícias do CAU/RR e o evento do Dia do Arquieto buscando a
valorização da arquitetura e urbanismo. Em 2016 tivemos um número maior de matérias escritas e releases enviados pela Assessoria de Comunicação do CAU/RR; Entrevistas na TV e Rádio;
Tivemos também notas em Colunas Sociais na Folha de Boa Vista e Jornal Roraima em Tempo; Espaço ocupado na mídia: TV: 954 segundos, WEB: 469 centímetros, Impresso: 188 centímetros e

V. Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do CAU/RR: Participação da Gerente Técnica e da Analista de Fiscalização no Treinamento do Sistema de  Inteligência Geográfica - IGEO

I. Fiscalização: A fiscalização efetiva no município de Boa Vista gerou resultados satisfatórios no que se refere a regularização dos profissionais de arquitetura e urbanismo do estado. O número de
obras fiscalizadas e que geraram relatório de fiscalização no SICCAU (Sistema de comunicação do Conselho de Arquitetura) totalizam em 362 no ano de 2016.
Sendo 74 obras de Arquitetos registrados, estando em conformidade e contendo RRT, 151 obras de Engenheiros e técnicos de edificação e 137 obras sem placa, as quais estão sendo denunciadas
à prefeitura municipal a fim de serem regularizadas, conforme instrução contida no Memo. 009/16-GETEC/CAU-RR;
A Realização das oficinas para os profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima proporcionaram uma melhoria nos trabalhos dos profissionais, tendo em vista, que os temas abordados
foram com base nas dificuldades identificadas pela Fiscalização deste Conselho em suas operações;
A Palestra de orientação vocacional realizada naEscola de Ensino Médio, foi de grande valia, através dessa ação o CAU/RR levou aos alunos a função do Conselho e as atribuições do profissional
de arquitetura.

Relatório de Gestão – Exercício 2016
CAU/RR

(ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS)

III. Comunicação: A Comunicação proporcionou o relacionamento do CAU/RR com as diversas mídias do estado, boletim de notícias do CAU/RR e o evento do Dia do Arquiteto buscando a
valorização da arquitetura e urbanismo. Foram realizadas 26 notícias por texto, sendo 20 matérias, 4 colunas e 2 entrevistas. Em 2016 as publicações na  Web totalizaram 38,5 % de todas as
notícias veiculadas, seguida do Impresso com 26,9%., Rádios com 19,2 % e por último 15,4% com Televisão.

CAU/RR

1.1 PRINCIPAIS AÇÕES 2016:

II. Atendimento de Excelência: A Realização de curso Sobre SICCAU, em evento Encontro com Egressos 2016.1 proporcionou um melhor relacionamento com novos profissionais de arquitetura e
urbanismo de Roraima. Foram realizados 50 atendimentos a profissionais de arquitetura e urbanismo e empresas pela equipe do CAU/RR, sendo 35 presenciais, 15 por e-mail. Os temas mais
solicitados foram anuidade.

1.2 PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016:

No exercício de 2016, foram realizadas várias ações, objetivando o alcance do resultado favorável sobre as metas estabelecidas no plano de ação deste Conselho. Foram feitas parcerias, visando
aproximar a sociedade e os profissionais de arquitetura e urbanismo com os trabalhos do Conselho, por meio de realizações de eventos na Universidade Federal de Roraima, na sede do CAU/RR,
na Escola de Ensino Médio  e a participação no 1º Congresso Roraimense de Arquitetura e Urbanismo & Engenharia Civil.   No que tange os objetivos estratégicos referente aos trabalhos da
fiscalização do CAU/RR no estado de Roraima, foram feitas fiscalizações em toda capital do estado de Roraima e nos seus municípios.

II. Atendimento de Excelência: Realização de curso Sobre SICCAU, em evento Encontro com Egressos 2016.1; Eficiências nos atendimentos presenciais e por meios digitais; atendimento de todas as
demandas dentro do prazo.

I. Fiscalização: Fiscalização em todos os bairros da Cidade de Boa Vista; Fiscalização in loco em 13 municípios do Estado de Roraima em um total de 15; Participação da Gerente Técnica e da
Analista de Fiscalização do CAU/RR no Seminário de Fiscalização 2016, Brasília. Maio; Realização de 4 Oficinas de Capacitação para os profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima; Palestra
de orientação vocacional em uma Escola de Ensino Médio.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: ANTONIO THIAGO GOMES ROCHA

DATA DE ELABORAÇÃO: 06/03/2017

1.   DADOS GERAIS DO CAU/RR



CAU/RR - DESCRIÇÃO SINTÉTICA
DOS OBJETIVOS E METAS - Anexo do
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2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.2-  PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

II. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade: Para o alcance do
objetivo aprimorar o atendimento para os profissionais de arquitetura e urbanismo, foi executada a atividade de  "Assegurar a
eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade" da qual destacamos a realização de
curso Sobre SICCAU e o atendimento de todas as demandas encerradas no prazo.

I. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo: Para o alcance do objetivo de Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do execício da AU foi executada a atividade de  "Instituição Da Fiscalização No Cau/RR" da
qual destacamos a fiscalização em 13 municípios do Estado de Roraima; Realização de palestras e oficinas visando a capacitação
dos profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima.

Visão:

Sociedade

Processos Internos
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e urbanistas no planejamento
territorial e na gestão urbana

Assegurar a eficácia no atendimento e no
relacionamento com os arquitetos e

urbanistas e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso de
processos criativos e a difusão das melhores

práticas em Arquitetura e Urbanismo

Desenvolver competências
de dirigentes e
colaboradores

Construir cultura organizacional
adequada à estratégia

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

dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Fomentar o acesso da sociedade à
Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a
sustentabilidade f inanceira

Assegurar a eficácia no
relacionamento e comunicação

com a sociedade

Aprimorar e inovar os
processos e as ações

Estimular a produção da arquitetura e
urbanismo como política de Estado
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2. 3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2016:

Devido o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima ser reduzido, tendo em vista nossa
estrutura orçamentária e financeira, algumas ações foram reformuladas para o exercício de 2017.

O CAU/RR estará buscando de acordo com as suas condições , alcançar o melhor resultado perante as metas previstas.

II. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade: Para o alcance do
objetivo aprimorar o atendimento para os profissionais de arquitetura e urbanismo, foi executada a atividade de  "Assegurar a
eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade" da qual destacamos a realização de
curso Sobre SICCAU e o atendimento de todas as demandas encerradas no prazo.

III. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade: Para o alcance doobjetivo de eficáia no
relacionamento do CAU/RR com a sociedade, foi executado o projeto " Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação
com a Sociedade" do qual destacamos a cobertura do 1º Congresso Roraimense de Arquitetura e Urbanismo & Engenharia Civil e
o evento do dia do arquiteto.

IV. Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores: No exercício de 2016, o CAU/RR aprimorou sua estrutura no que
tange as atribuições do seu quadro de funcionários e gestores, através de debates gerados na COA/RR, foram apreciadas
propostas a respeito de organograma e  atribuições ao corpo funcional com a maior clareza de suas atividades. Também tivemos
Capacitação dos dirigentes do CAU/RR e a normatização de suas funções.

I. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo: Para o alcance do objetivo de Tornar a
fiscalização um vetor de melhoria do execício da AU foi executada a atividade de  "Instituição Da Fiscalização No Cau/RR" da
qual destacamos a fiscalização em 13 municípios do Estado de Roraima; Realização de palestras e oficinas visando a capacitação
dos profissionais de arquitetura e urbanismo de Roraima.

Devido o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima ser reduzido, tendo em vista nossa
estrutura orçamentária e financeira, algumas ações foram reformuladas para o exercício de 2017.

O CAU/RR estará buscando de acordo com as suas condições , alcançar o melhor resultado perante as metas previstas.
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CAU/RR - INDICADORES
INSTITUCIONAIS - Anexo do tópico 4.4

 



Impactar significativamente o planejamento e a gestão do
território

Fórmula Periodicidade Data da última
medição

Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de municípios que possuem políticas públicas de
planejamento e gestão do território (Estados)

número de municípios do Estado que
possuem políticas públicas de

planejamento e gestão do território
          ________________________________ x 100

total de municípios do Estado

(valor do ano)

a cada dois anos 50% 6,60% Verificou-se que dos 15 municípios do estado de Roraima, apenas 1 possui PDDU.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última

medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice da capacidade de fiscalização (Estados)

quantidade de serviços
fiscalizados pelo CAU/UF

             _____________________________     x 100
número de serviços em execução

conhecidos no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 70% 69,61%

Na construção da meta foram consideradas ações de fiscalização que incluíam a
prática do exercício ilegal da profissão, que em sua maioria são pessoas que
incorrem na autoconstrução de suas casas. O assunto foi tema de debate no

CAU e no final de 2015 houve manifestação do CAU/BR sobre o tema. Os
primeiros casos de fiscalização que resultaram em notificação estão pendentes
devido a pendências no SICCAU, que não dispõe das capitulações corretas que

validem os documentos de notificação/auto de infração. Nesse sentido as ações
de fiscalização foram conduzidas de forma educativa e de prevenção, de modo
a conscientizar órgãos, empresas, profissionais e estudantes a fim de coibir o
ilícito preventivamente, pois as ações de fiscalização em campo só serviriam

para atestar o que o indicador de participação profissional revela, onde mais de
93% das obras/serviços vistoriados contam com a participação de profissional

habilitado com registro de RRT.

Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados
(Estados)

quantidade de presença
profissional (com RRT)

               _____________________________     x 100
número de serviços

fiscalizados no Estado

(acumulado no ano)

trimestral 95% 20%

O fato do CAU ter tido a oportunidade de divulgar seu papel junto aos órgãos
públicos - principalmente prefeituras – contribui em muito para que estas
adotassem procedimentos administrativos que acabam condicionando a
participação do profissional nos serviços alcançados pela arquitetura e

urbanismo. Atualmente somos seguros de que a regularidade na participação
do profissional nos serviços desempenhados por este é satisfatória porque as

prefeituras e demais órgãos fiscalizadores se tornaram co-responsáveis na
fiscalização das atividades praticadas por arquitetos e urbanistas.

Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)

número total de RRT
registrados por mês

 ________________________________
número total de

profissionais ativos no Estado

trimestral 7 6,32 Índice com resultado próximo da meta prevista.

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento
com os arquitetos e urbanistas e a sociedade Fórmula Periodicidade Data da última

medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações
tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100
número de solicitações

(valor do trimestre)

trimestral 100% 100%

Dadas as alterações na legislação e funcionalidades do SICCAU, alguns
procedimentos que são originados no atendimento permanecem em aberto em

função de dependerem de deliberações de Comissões ou reparos no SICCAU.
Todas as demais que estavam ao alcance administrativo interno foram

solucionadas em tempo.

3-INDICADORES INSTITUCIONAIS

7- INDICADORES DE RESULTADO

Orientação: Preencher apenas os indicadores que foram trabalhados em 2016. Caso nenhum indicador tenha sido trabalhado em 2016, por favor, justificar. Segue exemplo de justificativa: "Em 2016, foram elaborados no processo de planejamento e gestão da estratégia, os indicadores
vinculados ao mapa estratégico, que serão implantados a partir de 2017.”

Índice de atendimento (Estados)

número de solicitações
tratadas em até 30 dias

               _________________________     x 100
número de solicitações

(valor do trimestre)

trimestral 100% 100%

Dadas as alterações na legislação e funcionalidades do SICCAU, alguns
procedimentos que são originados no atendimento permanecem em aberto em

função de dependerem de deliberações de Comissões ou reparos no SICCAU.
Todas as demais que estavam ao alcance administrativo interno foram

solucionadas em tempo.

Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)

número de usuários satisfeitos
com a solução da demanda

            __________________________    x 100
número de usuários que
responderam a pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 100% 100%

Os profissionais que responderam a pesquisa mostraram-se safisfeitos com a
solução da demanda, porém, percebemos um número baixo de respostas do
questionário que é encaminhado ao profissional que recebe atendimento, o
que nos leva a crer que é preciso incentivo para manifestações quando dos

atendimentos.



Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no
planejamento territorial e na gestão urbana Fórmula Periodicidade Data da última

medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e
gestão urbana (Estados)

número de órgãos públicos nos
municípios do Estado que atuam em

planejamento territorial e gestão
urbana que utilizem pelo

menos um arquiteto e
urbanista (interno ou externo)

           ________________________________     x 100
número de órgãos públicos nos

municípios do Estado que atuam em
planejamento territorial e gestão urbana

(valor do ano)

anual 50% No exercício de 2016 não foi possível realizar o índice previsto. Tal ação será implantada no exercício
de 2017.

Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento
urbano (Estados)

número de municípios no Estado que possuem
um órgão de planejamento urbano

             ________________________________     x 100
total de municípios no Estado

(valor do ano)

anual 10% 7% Somente o munícipio de Boa Vista possui estrutura de planejamento urbano.

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como
política de Estado Fórmula Periodicidade Data da última

medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o
exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)

número de projetos de lei com
envolvimento do CAU

           __________________________________   x 100
total de projetos de lei que impactam a

Arquitetura e Urbanismo

trimestral 20% 0 Não houve participações para esta ação no exercício de 2016.

Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades
(Estados)

número de planos diretores que contemplam planos
urbanísticos nos municípios do Estado

             ________________________________     x 100
número de planos diretores

nos municípios do Estado

(acumulado no ano)

trimestral 20% 0 Três cidades ainda não aprovaram ou sequer iniciaram seus processos de elaboração dos PDDUs,
apesar da obrigatoriedade prevista em lei.



Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade Fórmula Periodicidade Data da última

medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Acessos à página do CAU UF (Estados)

Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a
página do CAU

(acumulado no ano)

trimestral 200 320 O direcionamento dos usuários para o site, para a obtenção de informações sobre palestras,
cursos e ações do CAU/RR  ampliou o número total de acessos à página do CAU RR.

Índice de presença na mídia como um todo (Estados)

número de inserções na mídia
em geral onde o CAU foi citado

                _______________________________   x 100
total de notícias sobre questões

de Arquitetura e Urbanismo

(valor do trimestre)

trimestral 100% 100%
Ampla atuação da Assessoria de Comunicação, junto à imprensa local,redes sociais e site do
CAU/RR na divulgação de eventos, ações locais e nacionais tem promovido maior número de

inserções na mídia em geral.

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)

número de inserções positivas do
CAU na mídia

                  _____________________________    x 100
total de inserções do

CAU na mídia

(valor do trimestre)

trimestral 85% 100% Alta qualidade das informações das inserções na mídia tem favorecido o fortalecimento da
imagem do CAU/RR junto aos profissionais e à sociedade.

Promover o exercício ético e qualificado da profissão Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)

número de processos éticos
concluídos em um ano

         ____________________________ x 100
 número total de processos

éticos

(valor do ano)

anual 90% 100% A Comissão de Ética e Disciplina avaliou 3 processos no período entre janeiro a dezembro.

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo Fórmula Periodicidade Data da última
medição

Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)

número total de RRT do Estado
____________________________

população do Estado (1000 habitantes)

(valor do trimestre)

trimestral 0,1 3,52 Numeros de RRT emitidos em 2016 : 1.811
População estimada de RR (IBGE) :  514.229

Assegurar a sustentabilidade financeira Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)

receita corrente do Estado
______________________________________

arquiteto e urbanista ativo no Estado

(valor do trimestre)

trimestral 1017 5742 base de dados  planilha "Usos e Fontes" e SICCAu (150)

Relação receita/custo de pessoal (Estados)
custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100
receita corrente do Estado

trimestral 20% 54% base de dados na planilha "Limites Estratégicos"

Ajuste realizado conforme reprogramação 2016 aprovada.

Relação receita/custo de pessoal (Estados)
custo de pessoal do Estado

                ________________________   x 100
receita corrente do Estado

trimestral 20% 54% base de dados na planilha "Limites Estratégicos"

Aprimorar e inovar os processos e as ações Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)

número de processos críticos
aprimorados e/ou inovados

            _______________________   x 100
total de processos críticos

(valor do semestre)

trimestral 20% 50%
Redesenho dos procedimentos internos que visam garantir a segurança da informação,

padronização de processos, minimizar os rúidos de comunicação, garantindo   atendimento célere
às demandas.



Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes
(Estados)

horas totais de treinamento
_____________________________

número total de colaboradores
e dirigentes

(valor do trimestre)

trimestral 50 8,57 Capacitação de funcionários para exercer atividades fiscalizatórias.

Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)

número de colaboradores e dirigentes
com bom desempenho no treinamento

          __________________________________   x 100
total de colaboradores e

dirigentes treinados

(valor do trimestre)

trimestral 60% 100% Todos os funcionários treinados estão exercendo suas atividades no período entre janeiro a
dezembro.

Índice de competências desenvolvidas (Estados)

número de colaboradores
que evoluíram

seu índice de competência
          __________________________________   x 100

número de colaboradores avaliados

(valor do ano)

anual 70% 50% Todos os funcionários treinados estão exercendo suas atividades no período entre janeiro a
dezembro.

Construir cultura organizacional adequada à estratégia Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Meta Alcançada Avaliação sobre o desempenho

Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes
(Estados)

número de colaboradores e dirigentes do CAU
engajados de acordo com
pesquisa de engajamento

             ___________________________   x 100
número de colaboradores e

dirigentes do CAU

(valor do ano)

anual 70% Não foi realizar a pesquisa prevista.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a
sociedade

Fórmula Periodicidade Data da última
medição Meta Prevista Avaliação sobre o desempenho

Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada
(Estados)

número de usuários internos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100
total de usuários internos que

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 80% 30% No exercício de 2016, o CAU/RR estava sem contrato com assessoria de TI e essa falta na
esttrutura prejudicou a satifação do usuários.

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada
(Estados)

número de usuários externos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100
total de usuários externos que

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 80% 30% No exercício de 2016, o CAU/RR estava sem contrato com assessoria de TI e essa falta na
esttrutura prejudicou a satifação do usuários.

Ajuste realizado conforme reprogramação 2016 aprovada.

Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada
(Estados)

número de usuários externos
satisfeitos com a tecnologia

                _____________________________    x 100
total de usuários externos que

participaram da pesquisa

(valor do trimestre)

trimestral 80% 30% No exercício de 2016, o CAU/RR estava sem contrato com assessoria de TI e essa falta na
esttrutura prejudicou a satifação do usuários.

ORIENTAÇÕES: Informar as metas previstas/alcançadas relacionadas aos indicadores apresentados, por objetivo estratégico, no Plano de Ação 2016.



CAU/RR - AÇÕES/RESULTADOS
(PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016 -

Anexo do tópico 4.4
 



4- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:
Orientações: * P = Projeto / A = Atividade
Caso seja necessário a inclusão de novas linhas, deve-se atentar para a continuidade da fórmula inserida na planilha.
O preenchimento do Fundo de Apoio é para os CAU Básicos.
As informações de referência devem ser retiradas da última reprogramação aprovada.

Gerência Geral A x Contribuição Ao Fundo Nacional De
Apoio Aos Cau/Ufs Assegurar a sustentabilidade financeira Contribuição ao FUNDO DE APOIO. 100% realizado Contribuir com 100% da cota parte do CAU/RR para o fundo de apoio. 100% realizado

Gerência Geral A X Contribuição Com As Despesas Do Csc-
Cau

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a

sociedade
Contribuição com as despesas do CSC-CAU. 100% realizado Contribuir com 100% da cota parte do CAU/RR para o (CSC-CAU Fundo de Reserva). 100% realizado

Gerência Geral A Reserva De Contingência Assegurar a sustentabilidade financeira Reserva de contingência não realizado Manter reserva para emergências não relacionadas e previstas nos planos de ação. não realizado

Presidência A X Estrutura Básica Para Funcionamento Do
Conselho

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a

sociedade

Aluguel da sede do CAU/RR e veículo; Despesas com
água, luz e telefones; Aquisição de material de
consumo; Remuneração de empresa de serviços gerais
ou p.f.; Contratação de outros serviços de terceiro pé ou
pf; Suprimento de Fundo do CAU/RR; Despesas
bancárias; Pagamento de impostos e taxas; Contratação
de serviços de consultoria - outras consultorias;
Remuneração dos funcionários do CAU/RR;
Indenizações e Restituições; Despesas Judiciais;
Rescisão de funcionários e Aquisição de software.

parcialmente realizado

Execução do pagamento de aluguél de imóvel/sede e móveis/carro; aquisição de material
de consumo adquirido para 100% do funcionamento do CAU/RR; contratação de
empresa para os serviços de limpeza manutenção e jardinagem realizado; Custeio de 02
funcionários remunerados por um período de 1 ano (01  Contador e 01 Assistente
Administrativo);

parcialmente realizado

Gerência Geral P X Atendimento De Excelência No Cau/RR Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com
os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade

Remuneração dos funcionários do atendimento do
CAU/RR; Remuneração dos Estagiários; Manutenção
do contrato de empresa de estagiários; Contratação de
serviços de assessorias; Ressarcimentos; Termo de
cooperação com órgão público nos municípios;
Despesas bancárias; Adequação do atendimento ao
público e Contratação de empresa da Saúde e
segurança do trabalho

parcialmente realizado; Realização de
curso Sobre SICCAU, em evento
Encontro com Egressos 2016.1;
Agilidade no tratamento das solicitações
dos profissionais.

Custeo o 2 funcionários remunerados por um período de 1 ano ; Manutenção da
contratatação de Assessoria Jurídica); Ressarcimentos relacionadas ao atendimento
realizados;

100% realizado. Índice elevado de
satisfação por parte dos profissionais de
arquitetura e urbanismo; todas
solicitações atendidas dentro do prazo.

Gerência Técnica A X Instituição Da Fiscalização No Cau/RR Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
Arquitetura e Urbanismo

Remuneração dos funcionários da fiscalização do
CAU/RR; Efetuar o pagamento das despesas com a
empresa de Correios e telégrafos; Diárias para
fiscalização nos municípios do estado de Roraima;
Aquisição de automóvel para fiscalização

parcialmente realizado.

Custeo de salários de 3 funcionários remunerados (1 Gerente Técnico, 1 Fiscal e 1
Assessor de Fiscalização) realizado; pagamentos de 100% das despesas com correios e
telégrafos pelo período de 1 ano efetuados; Recurso de diárias para fiscalização nos
municípios do estado de Roraima;

A fiscalização efetiva no município de
Boa Vista gerou resultados satisfatórios
no que se refere a regularização dos
profissionais de arquitetura e urbanismo
do estado. O número de obras
fiscalizadas e que geraram relatório de
fiscalização no SICCAU (Sistema de
comunicação do Conselho de
Arquitetura) totalizam em 362 no ano de
2016.
Foram detectadas 137 obras sem placa,
as quais estão sendo denunciadas à
prefeitura municipal a fim de serem
regularizadas, conforme instrução
contida no Memo. 009/16-GETEC/CAU-
RR;

Aprovados

 RESULTADOS

 RealizadosUnidade Responsável * P/A FA Aprovadas

 METAS FÍSICAS

 RealizadasDenominação Objetivo Estratégico Principal (Mapa Estratégico)

Gerência Técnica A X Instituição Da Fiscalização No Cau/RR Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da
Arquitetura e Urbanismo

Remuneração dos funcionários da fiscalização do
CAU/RR; Efetuar o pagamento das despesas com a
empresa de Correios e telégrafos; Diárias para
fiscalização nos municípios do estado de Roraima;
Aquisição de automóvel para fiscalização

parcialmente realizado.

Custeo de salários de 3 funcionários remunerados (1 Gerente Técnico, 1 Fiscal e 1
Assessor de Fiscalização) realizado; pagamentos de 100% das despesas com correios e
telégrafos pelo período de 1 ano efetuados; Recurso de diárias para fiscalização nos
municípios do estado de Roraima;

A fiscalização efetiva no município de
Boa Vista gerou resultados satisfatórios
no que se refere a regularização dos
profissionais de arquitetura e urbanismo
do estado. O número de obras
fiscalizadas e que geraram relatório de
fiscalização no SICCAU (Sistema de
comunicação do Conselho de
Arquitetura) totalizam em 362 no ano de
2016.
Foram detectadas 137 obras sem placa,
as quais estão sendo denunciadas à
prefeitura municipal a fim de serem
regularizadas, conforme instrução
contida no Memo. 009/16-GETEC/CAU-
RR;

Presidência P X Comunicação Do Cau/RR Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a
sociedade

Relacionamento do CAU/RR com as diversas mídias do
estado; Contratação de serviços de  comunicação;
Boletim de notícias do CAU/RR; Valorização da
arquitetura evidenciando o dia do arquiteto; Divulgação
no Diário Oficial; Promoção da arquitetura e urbanismo
através de datas comemorativas

100% realizado
custeo da assessoria de comunicação; Confecção boletins de notícias do CAU/RR;
promoção a Valorização da arquitetura no mês de dezembro; Divulgação dos atos do
CAU/RR na imprensa;

100% realizado

Presidência P Patrocínio Em Arquitetura Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a
difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Apoio a seminários ou encontros relacionados a
Arquitetura e Urbanismo.

100% realizado

Aproximar os estudantes através de apoio em mídias sociais do CAU/RR sobre eventos de
arquitetura organizado pelos mesmos em suas instituições de ensino; Apoiar a seminários,
encontros ou eventos de Arquitetura previamente aprovados pela plenária visando uma
interação entre CAU/RR, Profissionais e sociedades.

100% realizado

Presidência P X Capacitação De Funcionários E Dirigentes
Do Cau/RR Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Capacitação da equipe administrativo, financeira e
atendimento do CAU/RR; Capacitação dos funcionários
de fiscalização do CAU/RR em treinamento do CAUBR;
Capacitar os novos conselheiros em assuntos
pertinentes às suas atribuições.

100% realizado Capacitação de 2 funcionários  de fiscalização do CAU/RR, em 3 treinamentos realizados
pelo CAU/BR. 100% realizado

Presidência P X Representação Institucional Do Cau/RR Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a
difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Participação dos conselheiros em plenárias do CAU/RR;
Participação do Presidente do CAU/RR em eventos
dentro e fora do estado

100% realizado Participação de 12 reuniões plenárias ordinárias, sendo 1 a cada mês por um período de
1 ano;  Participação em eventos como Presidente do CAU/RR (Diárias e Passagens). 100% realizado

Gerência Geral P Adequação E Manutenção Da Sede Do
Cau/RR.

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a
gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a

sociedade

Aquisição de móveis;  Aquisição de equipamentos;
Obras em prédio doado para o CAU/RR

parcialmente realizado Realização da 1ª etapa da reforma no imóvel cedido pela SPU (Superintendência do Patrimonio da
União), o qual será a nova sede do CAU/RR.

parcialmente realizado

Comissão de Ética, Ensino e
Exercício Profissional P x Por Uma Ética Profissional No Cau/RR Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Livreto de ética profissional e sansões de ética;
Promover palestras nos cursos de arquitetura e
urbanismo, sobre a importância da profissão, a ética e o
exercício profissional; Participação dos membros da
comissão de ética, ensino e exercício profissional nas
reuniões da comissão.

parcialmente realizado
1 palestra ministrada no para a turma de formandos; 1 palestra sobre preenchimento de
RRT para arquitetos do estado de Roraima; Participação de reuniões da comissão de
ética, ensino e exercício profissional e seminários inerentes a CEP/RR.

parcialmente realizado

Comissão de Finanças, Atos
Administrativos e Planejamento
Estratégico

A x Administração E Planejamento Do
Cau/RR Aprimorar e inovar os processos e as ações

Participação dos membros da comissão de finanças,
atos administrativos e planejamento estratégico nas
reuniões da comissão em outros estados; Capacitação
dos funcionários do CAU/RR, excetuando-se os de
fiscalização, por meio de seminários do CAU/BR e/ou
CAU/Ufs;  Custear consultoria administrativa com diárias
e passagem aérea para o CAU/RR.

parcialmente realizado
Participação em eventos dentro e fora do estado como representantes do CAU/RR no
período de 1 ano; Participação em treinamento feitos pelo CAU/BR voltados a temas de
planejamento e financeiros;

100% realizado

 Total



 Previstos Valor         (
R$)

 Executado Valor           (
R$)

                                  3.941                                           -                                   3.941,00                                        3.941,00 100,0                                                3.941                                                 3.941                                                    100

                                  8.204                                           -                                   8.204,00                                        8.038,00 98,0                                                8.204                                                 7.875                                                   98,0

Na 1ª Reprogramação do CAU/BR, houve acréscimo de  R$ 166,00 no Centro
de Custo "Contribuição Com As Despesas Do Csc-Cau" referente ao estudo. O
custeio desse acréscimo foi definido na reprogramção que seria pelo Fundo

de Apoio, desta forma, o CAU/BR realizou o tratamento financeiro
internamente.

Para o exercício de 2016, não foi necessário
utilizar o valor destinado para Reserva de
Contingência

                                  9.200                                           -                                   9.200,00                                                    - 0,0                                                      -

Não foi possível realizar todas as metas
previstas, como a aquisição das licenças dos
softwares para os computadores do Conselho
e outras contratações referente os prestadores
de serviço como o Suporte de TI para o
Conselho.

                             273.164                             (6.993,29)                               266.171,00                                   173.440,09 65,2                                           254.677                                             171.120                                                      99

No exercício houve uma transposição no valor de R$ 6.993,29 para o Centro
de Custo Atendimento, com o objetivo de complementar a despesa com a

folha de pagamento do mesmo, devido ao pagemnto de férias vencidas pelo
quadro de pessoal voltado ao Centro de Custo supracitado. Tal situação não

gerou prejuízo ao planejamento do Centor de Estritura Básica, tendo em vista
que, a sua execução não foi executada em sua totalidade por motivos de

gestão. Algumas ações estavam vinculadas ao projeto de Reforma da nova
sede do CAURR, a qual a mesma ainda se encontra ainda não foi conluída.

                             133.455                               6.662,84                               140.118,00                                   140.448,34 100,2                                           133.455                                             140.448                                                    100

No exercício de 2016 do CAU/RR foi necessário fazer uma transposição de
valor do Centro de Custo Estrutura Básica para o Centro de Custo

Atendmento do CAURR. Tal situação se deu pelo fato da necessidade do
pagamento de férias vencidas para o quadro de pessoal voltado para o
Atendimento do Conselho. Essa situação gerou uma despesa acima do
previsto na folha de pagamento para o Centro de Custo Atendimento.

O resultado não alcançado do plano de
fiscalização, foi a aquisição de um veículo para
uso exclusivo das atividades fiscalizatórias do
CAURR, tal situação ocorreu pelo fato de que
no exercício de 2016, o presidente estava
buscando a doação de 01 veículo perante os
veículos que se encontravam na Receita
Federal. Este trabalho está em andamento e
provavelmente, no exercício de 2017,
estaremos conseguindo 01 veículo doado pela
Receita Federal para o conselho.

                             277.089                                           -                               277.088,99                                   247.918,15 89,5                                           277.089                                             247.918                                                    100

 Fundo de ApoioJustificativas para as metas físicas e
resultados não alcançados Programação

Aprovada (A)
Transposição

(B)

Total Executado
(R$)
( D)

% de Execução
Justificativas para as metas financeiras

não alcançadas

 METAS FINANCEIRAS
Total Aprovado

+
Transposição(R$

)  (C=A+B)

O resultado não alcançado do plano de
fiscalização, foi a aquisição de um veículo para
uso exclusivo das atividades fiscalizatórias do
CAURR, tal situação ocorreu pelo fato de que
no exercício de 2016, o presidente estava
buscando a doação de 01 veículo perante os
veículos que se encontravam na Receita
Federal. Este trabalho está em andamento e
provavelmente, no exercício de 2017,
estaremos conseguindo 01 veículo doado pela
Receita Federal para o conselho.

                             277.089                                           -                               277.088,99                                   247.918,15 89,5                                           277.089                                             247.918                                                    100

                               49.916                                           -                                 49.915,89                                     36.426,02 73,0                                              26.400                                               26.069                                                      72

todos os eventos feitos para essa meta, foram
realizados sem custos para o CAURR, por
meio de aproveitamento do espaço da sede e
a cessão de salas na Universidade Federal de
Roraima.

                                  4.800                                           -                                   4.800,00                                        4.270,34 89,0                                                      -                                                       -

Os funcionários da área de fiscalização,
participaram de encontros realizados pelo
CAU/BR visando a capacitação dos trabalhos
fiscalizatórios. Os conselheiros do CAU/RR
participaram de seminários e congressos
realizados pelo CAU/BR e os demais CAU UF,
voltados para atividades inerentes às suas
devidas competências como conselheiros
estaduais.

                               20.340                                           -                                 20.340,00                                     16.383,81 80,5                                              20.340                                               16.384                                                    100

                             115.208                               1.094,62                               116.303,00                                   113.166,07 97,3                                              95.631                                               93.783                                                      83

No Centro de Custo Representação, houve um valor de transposição para
subsidiar a participação do Presidente do CAURR no Forum de Presidentes do

CAU,  realizado nos dias 01 e 02 de dezembro em São Paulo. Tal ação está
prevista dentre as ações, porém, fez-se necessário a transposição do valor de

R$ 1.094,62 do Centro de Custo da CEP/RR (Por uma Ética Profissional no
CAU/RR)

Referente esse plano, não foi possível realizá-
los, tendo em vista que a reforma ainda está
em andamento. As aquisições dos bens
móveis serão ajustadas de acordo com a
necessidade da nova sede do CAU/RR

                             159.318                                           -                               159.318,29                                     16.021,00 10,1                                                      -                                                       -

Não foi possível somente a confecção dos
livretos sobre ética para distribuição aos
profissionais, mas foram confeccionadas
cartilhas voltada para a Ética profissional. As
demais metas foram alcançadas.

                               47.761                             (1.094,62)                                 46.666,11                                     33.615,19 72,0                                              20.000                                               15.363                                                      46

Houve uma transposição para o Centro de Custo Representação Institucional
autorizada pelo Coordenador da CEP. Tal situação ocorreu para subsidiar a
particiapação do Presidente do CAURR no Forum de Presidentes do CAU,

realizado nos dias 01 e 02 de dezembro em São Paulo.

No exercício de 2016, a COA/RR participou
ativamente nos trabalhos voltados para a parte
de planejamento e financeira do Conselho.

                               24.991                                           -                                 24.991,36                                     14.426,58 57,7                                              15.000                                                 9.621                                                      67

              1.127.388                    (330)             1.127.058                   808.095                          71,7                            854.737                             732.523                                       91



CAU/RR - LIMITES DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS -

Anexo do tópico 4.4
 



 Valor
Aprovado (R$)

 Valor
Executado  (R$)

  % de
Execução  Siscont  Valor

Aprovado (R$)
 Valor Executado

(R$)
  % de

Execução

             120.322              110.632 91,9%      110.632,40               509.521                      467.543 92%

             854.737              733.975 85,9%      733.975,49                 44.160                        38.180 86%

             975.059              844.608 86,6%               986.570                      861.241             (12,7)

                 3.941                   3.941 100,0%           3.941,00                      861.241

                 8.204                   8.038 98,0%           8.038,00

             962.914              832.629 86,5%

 Valor
Aprovado (R$)

 Valor
Executado  (R$)

  % de
Execução

 Valor
Aprovado (R$)

 Valor Executado
(R$)

  % de
Execução

 Valor              277.089              247.918 89,5%            247.918  Valor               465.361                      429.363 92,3%

 % 28,8% 29,8% 99,9%  % 47,2% 49,9% 2,7%

 Valor              133.455              140.448 105,2%            140.448  Valor                 20.340                        16.384 80,5%

5- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO

 APLICAÇÕES DE RECURSOS

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO  FOLHA DE PAGAMENTO

1. Receita de Arrecadação  A. Pessoal e Encargos (Valores totais)

2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)  B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte,
plano de saúde e demais benefícios.

Atendimento (mínimo de 10
% do total da RAL)

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

benefícios)

 3. Soma (1+2)  C. Receitas Correntes

4. Aportes ao Fundo de Apoio
justificar o valor menor

5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC

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

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
LO

 (I
te

m
 6

)

 LIMITES  LIMITES

Fiscalização (mínimo de 20 %
do total da RAL)

 Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas
Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões
contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de

saúde e demais benefícios)

 Valor              133.455              140.448 105,2%            140.448  Valor                 20.340                        16.384 80,5%

 % 13,9% 16,9% 300,9%  % 4,0% 3,5% -0,5%

 Valor                49.916                 36.426 73,0%               36.426 Legenda

 % 5,2% 4,4% -80,9% Em conformidade

 Valor                  4.800                   4.270 89,0%                 4.270 Divergente do valor da guia 4, verificar e ajustar

 % 0,5% 0,5% 1,4% Fórmula ajustada, verificar e validar

 Valor                70.256                 52.810 75,2% 52.809,83 divergente do valor na Guia 4 Divergente do Siscont, verificar e ajustar

 % 7,3% 6,3% -95,4%                      6,3 Valor a menor que o previsto, justificar

 Valor                  9.200                            - 0,0% Informar a composição do valor e verificar se é empenhado

 % 1,0% 0% -95,5% Verificar após o ajuste no item A

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

Os valores elencados no item B são referentes aos valores totais de benefícios com auxílio alimentação e
auxílio transporte pagos para os servidores do CAU/RR.

Atendimento (mínimo de 10
% do total da RAL)

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

benefícios)

Comunicação (mínimo de 3%
do total da RAL)

Patrocínio (máximo de 5% do
total da RAL)

Objetivos Estratégicos Locais
(mínimo de 6 % do total da

RAL)

Reserva de Contingência
(até 2 % do total da RAL)

BA
SE

 D
E 

CÁ
LC

U
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 (I
te

m
 6

)



CAU/RR - QUADRO GERAL DE
FONTES E USOS - Anexo do tópico 4.4

 



Valor (R$)  (B-A)  (%)    (B/A)

                                          986.570                                    861.241 -                      125.330                                          87,3

                                          120.322                                    110.632 -                          9.689                                          91,9

                                             44.872                                      38.543 -                          6.329                                          85,9

36.167                                           34.235 -                          1.933                                          94,7

8.705                                             4.309 -                          4.396                                          49,5

71.429 69.622 -                          1.807                                          97,5

4.020 2.467 -                          1.554                                          61,4

                                                  11.000 16.633                            5.633                                        151,2

                                                       512 0 -                             512                                               -

854.737 733.975 -                      120.762                                          85,9

                                          140.818                                           16.021 -                      124.797                                          11,4

                                          140.818                                           16.021 -                      124.797                                          11,4

                                    -                                               -

                                 1.127.388,21                              877.261,52 -                  250.127                                          77,8

Variação   (Programado x Executado)

I - FONTES

1.1.1.1 Pessoa Física

Especificação

1.3 Outras Receitas

1.1.3 Taxas e Multas

1.2 Aplicações Financeiras

Relatório de Gestão – Exercício 2016

1.1.2 RRT

PROGRAMAÇÃO 2016

 Valor Programado (R$)
(A)

Valor Executado (R$)
(B)

6. Quadro Geral de Fontes e Usos

2 Receitas de Capital

1. Receitas Correntes

1.1 Receitas de Arrecadação

1.1.1 Anuidades

 I – TOTAL

1.4 Fundo de Apoio

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

II. USOS

2.2 Outras Receitas

                                 1.127.388,21                              877.261,52 -                  250.127                                          77,8

                                       1.106.043                                    792.175 -                      313.869                                          71,6

                                               530.798                                        360.331 -                      170.468                                             68

                                               575.245                                        435.785 -                      139.460                                             76

                                              3.941,00                                        3.941                                     -                                           100

                                              8.204,00                                        8.038 -                             166                                             98

                                              9.200,00                                                     - -                          9.200                                                -

                                       1.127.388                                    808.095 -                  319.294                                          71,7

                                                            -                                           69.167                          69.167                                               -

1.127.388,00 808.094,59 valores no siscont

II.3 Aporte ao CSC

II.4 Reserva de Contingência

Projetos

 I – TOTAL

II.1 Programação Operacional

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio

II. USOS

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

Atividades

II – TOTAL

VARIAÇÃO (I-II)



5 - GOVERNANÇA 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
5.1 GOVERNANÇA 

Estrutura da Governança e de autocontrole da gestão

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima (CAU/RR) deverá atender,  na
expedição dos seus atos administrativos, as definições, forma e requisitos abaixo:
Os atos administrativos são os seguintes:
I - Regimento: ato administrativo de caráter normativo de atuação interna;
II - Deliberação: ato administrativo que expressa a posição do conselho ou da comissão
acerca da matéria decidida, podendo ser:
a) Deliberação Plenária, quando expedida pelo Plenário do CAU/RR;
b) Deliberação de Comissão, quando expedida pelas Comissões;
III - Ato normativo: ato destinado a complementar as resoluções expedidas pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil -CAU/BR;
IV -  Decisão:  ato administrativo que exterioriza o julgamento do colegiado acerca dos
processos administrativos, podendo ser:
a) Decisão Plenária, quando expedida pelo Plenário do CAU/RR;
b) Decisão de Comissão, quando expedida pelas Comissões;
V  -  Proposta:  ato  administrativo  de  iniciativa  dos  órgãos  colegiados  consultivos  e  de
comissões transitórias do CAU/RR, de caráter propositivo ou decisório, que devem ser
utilizados para o encaminhamento de proposições ou de suas decisões à apreciação do
CAU/RR;
VI - Instrução: ordem escrita e geral a respeito do modo, forma e condições de execução
de determinado serviço ou atividade, com a finalidade de orientar os agentes do Conselho
no desempenho de suas funções;
VII  -  Circular:  ordem  escrita,  de  caráter  uniforme,  expedida  a  determinados
agentes administrativos  incumbidos  de  certos  serviços  ou  atividades,  com  vistas  à
uniformização do desempenho de certas atribuições em circunstâncias especiais;
VIII - Portaria: ato administrativo interno podendo ser de:
a) natureza normativa: destinada a regulamentar a execução de normas internas e a regular
Art.  4° A edição dos atos  administrativos  normativos  de que trata  este  Ato  Normativo
dependerá de iniciativa:
I - regimento e suas alterações: da presidência e dos conselheiros do CAU/RR;
II - deliberação plenária: da presidência e das comissões do CAU/RR;
III - deliberação de comissão: do coordenador e dos conselheiros do CAU/RR;
IV - ato normativo: da presidência, dos conselheiros e das comissões do CAU/RR;
V - proposta: do coordenador ou responsável do órgão colegiado consultivo ou da comissão
transitória.
§1° As propostas apresentadas por órgão colegiado e comissão transitória deverão ser
encaminhadas
previamente à análise das comissões permanentes, de acordo com a natureza da matérias.
§2°  Após  a  análise  da  proposta,  a  comissão a  encaminhará  ao  Plenário  do  CAU/RR,
conforme o caso, para deliberação.

 

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO CAU/RR:
I - ÓRGÃO DELIBERATIVO
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Plenário; Comissões Ordinárias

II - ÓRGÃO EXECUTIVO
Presidência.

III – ÓRGÃO DE GESTÃO
Gerências; Assessorias.

IV – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO
Comissões temporárias.

V - COLEGIADO PERMANENTE COM A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES
ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS

 

 

I - ÓRGÃO DELIBERATIVO
Conforme  consta  no  Art.  8º  do  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo de Roraima:

 

"Art. 7º O Plenário do CAU/RR é constituído por conselheiros titulares em número
definido no art. 35 da Lei 12.378 de 2010.

Parágrafo Único - Cada conselheiro titular do CAU/RR terá 1 (um) suplente.

Art. 8º.Compete ao Plenário:

I  -  apreciar  e  decidir  sobre  os  atos  administrativos  referentes  à  orientação,
disciplina e à fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo no território sob
jurisdição do CAU/RR e resolver os casos omissos; II  - decidir sobre questões de
integração do CAU/RR com o Estado e a sociedade no que se refere à orientação,
valorização, disciplina e à fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo;

II  -  apreciar  e  decidir  sobre  atos  administrativos  relativos  ao  controle
econômicofinanceiro, de organização e de funcionamento do CAU/RR; IV - apreciar e
decidir sobre o Regimento Interno do CAU/RR e suas alterações; V - apreciar e decidir
sobre o planejamento estratégico do CAU/RR;

VI -  apreciar e decidir  sobre o calendário anual de reuniões do CAU/RR; VII  -
apreciar e decidir sobre proposta de constituição de órgão consultivo doCAU/RR;

VIII - apreciar e decidir sobre ações de inter-relação com instituições públicas e
privadas sobre questões de interesse da sociedade e do CAU/RR;

IX -  apreciar e decidir  sobre a indicação de profissional,  instituição de ensino,
entidade de classe, pessoa física ou jurídica de Arquitetura e Urbanismo a serem
homenageados pelo CAU/RR;

X  -  apreciar  e  decidir  sobre  o  orçamento  do  CAU/RR,  suas  reformulações
orçamentárias, a abertura de créditos suplementares e as transferências de recursos
financeiros do conselho;

XI - Realizar auditoria financeira, contábil, administrativa, patrimonial e institucional
no CAU/RR, quando determinado pelo CAU/BR;

XII  -  Realizar  tomada  de  contas  especial  no  CAU/RR,  quando  determinado
peloCAU/BR, de acordo com a legislação federal ou a partir de requisição do Tribunal
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de Contas da União;

XIII - apreciar, nos termos da legislação, as prestações de contas referentes às
execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais do CAU/RR;

XIV - autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis do patrimônio
do CAU/RR;

XV - determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo por indício
de irregularidade de natureza administrativa ou financeira no CAU/RR;

XVI - apreciar e decidir sobre a perda do mandato de conselheiro estadual na
forma da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010;

XVII - eleger, entre seus pares, e dar posse ao presidente do CAU/RR;

XVIII - apreciar e decidir sobre destituição do presidente do CAU/RR, nos termos
do § 3º do art. 36 da Lei nº 12.378 de 2010;

XIX - apreciar e decidir sobre a destituição do vice-presidente do CAU/RR;

XX  -  eleger  os  coordenadores  das  comissões  ordinárias  e,  dentre  estes,  o
vicepresidente do CAU/RR;

XXI - eleger os coordenadores das comissões especiais e temporárias;

XXII – apreciar e decidir sobre a destituição dos coordenadores das comissões
ordinárias;

XXIII - apreciar e decidir sobre a destituição dos coordenadores das comissões
especiais e temporárias;

XXIV - instituir e compor comissões ordinárias, especiais e temporárias e aprovar
os objetivos e prazos destas últimas;

XXV - tomar conhecimento do licenciamento ou renúncia do ocupante do cargo de
presidente;

XXVI - tomar conhecimento de licenciamento ou renúncia de conselheiro estadual,
apresentado pelo presidente;

XXVII - apreciar e decidir sobre atos administrativos de competência do presidente;

XXVIII - apreciar e decidir sobre ato do presidente que suspendeu os efeitos de
decisão do Plenário;

XXIX - apreciar e decidir sobre matéria aprovada ad referendum pelo presidente;

XXX -  apreciar  e  decidir  sobre  matéria  encaminhada  pelo  presidente  ou  por
comissão;
XXXI - apreciar e decidir sobre a representação do CAU/RR em qualquer instância e
no desempenho de missão específica;

XXXII - aprovar os planos de ação e orçamento do CAU/RR;

XXXIII - constituir delegação de representantes do CAU/RR em missão específica e
apreciar relatórios de suas atividades;"

 

II - ÓRGÃO EXECUTIVO
Conforme  consta  no  Art.  57º  do  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo de Roraima:
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"Art. 57. Compete ao presidente do CAU/RR:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação referente ao exercício da Arquitetura e
Urbanismo, o Regimento Geral, o Código de Ética e Disciplina, as resoluções e as
decisões plenárias do CAU/BR, bem como este Regimento Interno e demais atos
baixados pelo CAU/RR;

II - propor plano de gestão do CAU/RR;

III - acompanhar a execução do plano de gestão do CAU/RR;

IV - acompanhar a execução do orçamento do CAU/RR;

V – acompanhar o repasse de cotas do CAU/RR ao CAU/BR;

VI – controlar o repasse de recurso do CAU/RR e verificar o cumprimento de sua
aplicação;

V - acompanhar as atividades do CAU/RR;

VI - convocar e conduzir os trabalhos das reuniões plenárias;

VII - convocar os trabalhos das comissões e do colegiado permanente;

VIII  -  convocar  ou autorizar  a  convocação extraordinária  das comissões e do
colegiado permanente;

IX – interromper os trabalhos das reuniões plenárias;

X – suspender os trabalhos das reuniões plenárias em caso de perturbação da
ordem;

XI - presidir reuniões e solenidades do CAU/RR;

XII - delegar a empregado do CAU/RR a assinatura de correspondência, de acordo
com o disposto em normativo específico;

XIII  -  assinar  termo de posse ou designação de conselheiro estadual,  de seu
suplente e do vice-presidente;

XIV - indicar ao Plenário empregado do CAU/RR para exercer a assistência à mesa
diretora;

XV  -  designar  pessoas  para  exercerem  os  empregos  de  livre  provimento  e
demissão, relacionados à direção, à chefia e ao assessoramento ou assistência aos
órgãos do CAU/RR e às unidades de sua estrutura organizacional, de acordo com o
disposto em normativo específico;

XVI  -  convocar  assessores  e  empregados  do  CAU/RR  bem  como  convidar
especialistas para se manifestarem ao Plenário;

XVII - representar o CAU/RR, em juízo ou fora dele, diretamente ou por meio de
mandatário com poderes específicos;

XVIII - consultar o Plenário sobre a conveniência de conceder voz a observadores
que desejarem se manifestar ao Plenário;

XIX  -  propor  ao  Plenário  a  abertura  de  créditos  e  transferência  de  recursos
orçamentários,  ouvida  a  Comissão  de  Planejamento,  Finanças,  Organização  e
Administração;

XX -  determinar a cobrança administrativa ou judicial  dos créditos devidos ao
CAU/RR;
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XXI - autorizar o pagamento das despesas orçamentárias ou especiais autorizadas
pelo Plenário e, juntamente com o gerente geral, e, no impedimento deste, com o
gerente administrativo e financeiro, movimentar contas bancárias, assinar cheques e
ordens de pagamento bancário, e, ainda, emitir recibos;

XXII - delegar a gestão administrativa e financeira do CAU/RR, o pagamento e
movimentação de contas bancárias, assinatura de contratos, convênios, cheques,
balanços e outros documentos pertinentes nos limites definidos pelo Plenário;

XXIII  -  propor  ao  Plenário  a  instituição  de  comissão  especial  e  de  comissão
temporária;

XXIV - propor ao plenário a estrutura organizacional e as rotinas administrativas do
CAU/RR;

XXV - propor ao Plenário instrumentos normativos de gestão de pessoas;

XXVI -  outras atividades relacionadas à gestão administrativa e financeira do
CAU/RR não cometidas ao Plenário;

XXVII - proferir voto de qualidade em caso de empate em votação no Plenário;

XXVIII  -  informar  ao  Plenário  o  licenciamento  ou  a  renúncia  de  conselheiro
Estadual;

XXIX - designar conselheiro Estadual para análise de processo a ser relatado no
Plenário;

XXX - submeter proposta de sua iniciativa ao Plenário; XXXI - resolver casos de
urgência ad referendum do Plenário;

XXXII - resolver incidentes processuais, submetendo-os aos órgãos competentes;

XXXIII - assinar decisão do Plenário;

XXXIV - assinar convênios e contratos celebrados pelo CAU/RR;

XXXV - assinar atestados, diplomas e certificados conferidos pelo CAU/RR, bem
como resoluções, deliberações plenárias e portarias,

e XXXVI - assinar correspondência em nome do CAU/RR."

 

III – ÓRGÃO DE GESTÃO
Conforme  consta  no  Art.  6º  do  Regimento  Interno  do  Conselho  de  Arquitetura  e

Urbanismo de Roraima:

 

"Art. 6° As unidades organizacionais do CAU/RR são: I – Gerência Geral;

II – Gerência Técnica e de Fiscalização e Gerência Administrativa e Financeira;

III – Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, Assessoria de Comunicação e de
Suporte de T.I.

§  1º  A  Gerencia  Administrativa  e  Financeira  ficará  ligada  ao  Presidente  do
CAU/RR.

§  2º  As  Gerências  Técnicas  e  de  Fiscalização,  Gerência  Administrativa  e
Financeira, bem como as Assessorias Jurídicas, Contábil, Comunicação e Suporte de
T.I., são vinculadas e subordinadas à Gerência Geral.

77



§ 3º A Gerência Geral, ficará subordinada à Presidência do CAU/RR.

§ 4º Em caso de não ocupação da Gerência Geral, as demais gerências e suporte
de T.I. ficarão subordinadas à Presidência."

 

 

IV – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO
Conforme consta na Sessão III  do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura e

Urbanismo de Roraima:

 

"Art. 34. A comissão temporária tem por finalidade atender demandas específicas
de caráter temporário, tais como sindicâncias e processos administrativos, dentre
outros.

Art. 35. A comissão temporária tem como procedimento coletar dados e estudar
temas específicos,  objetivando orientar  o  CAU/RR na solução de questões e  na
fixação de entendimentos.

Art. 36. A comissão temporária é constituída pelo Plenário do CAU/RR, mediante
proposta fundamentada apresentada pelo presidente, pela comissão ordinária.

Parágrafo Único -  A proposta para constituição da comissão temporária  deve
contemplar justificativa para sua criação e a pertinência do tema às atividades da
instância proponente.

Art. 37. A comissão temporária é composta por um número de integrantes fixado
pelo Plenário do CAU/RR em no mínimo três e no máximo cinco integrantes, entre
conselheiros estaduais e profissionais com experiência ou conhecimento comprovado
no tema, tendo por base sua complexidade."

 

V - COLEGIADO PERMANENTE COM A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES
ESTADUAIS DE ARQUITETOS E URBANISTAS

Conforme consta  na Sessão I do Regimento Interno do Conselho de Arquitetura  e
Urbanismo de Roraima:

 

"Art. 137. As reuniões do Colegiado Permanente deverão ser coordenadas pelo
presidente do CAU/RR e, na ausência deste, pelo secretario executivo do colegiado.

Art. 138. O Secretario Executivo será eleito pelos membros do colegiado, dentre os
representantes das entidades estaduais  dos arquitetos e urbanistas,  na primeira
reunião do ano, em votação simples, com mandato de um ano, sendo permitida uma
recondução.

Art. 139. As decisões do Colegiado Permanente serão tomadas por maioria simples
de votos e terão registro em súmula.

Art.  140.  A  organização  e  a  ordem  dos  trabalhos  da  reunião  do  Colegiado
Permanente obedecem à regulamentação estabelecida para o funcionamento de
comissão permanente, com as devidas adaptações."
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: PEDRO HEES

CPF: 823.600.817-72

Cargo: PRESIDENTE

Registro Profissional: A18204-4

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:

ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E
SUPLENTES  E ELEIÇÃO  PARA  PRESIDENTE  DO  CAU-RR,  DE
07/01/2015

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: EDUARDO OLIVEIRA MARQUES

CPF: 089.454.787-95

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A42359-9

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação:

ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E
SUPLENTES  E ELEIÇÃO  PARA  PRESIDENTE  DO  CAU-RR,  DE
07/01/2015.

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais

Dirigente: ROBERTO BRITO FARIAS

CPF: 421.076.604-68

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A20259-2

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
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quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015.

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALMEIDA BARBOSA

CPF: 500.636.267-72

Cargo: VICE-PRESIDENTE

Registro Profissional: A4605-1

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: MARCIO BARAUNA BENTO

CPF: 641.514.252-68

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL SUPLENTE

Registro Profissional: A44906-7

Entidade:

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: JORGE ROMANO NETTO

CPF: 155.750.204-87

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL SUPLENTE
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Registro Profissional: A8987-7

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA

CPF: 837.046.632-04

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL TITULAR

Registro Profissional: A59849-6

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015.

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: NIKSON DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 991.914.901-20

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL SUPLENTE

Registro Profissional: A50652-4

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015.

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2015

Informações adicionais
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Dirigente: PEDRO DE SOUZA FERNANDES

CPF: 030.001.332-91

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL SUPLENTE

Registro Profissional: A1963-1

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015.

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais

Dirigente: LUIZA DE OLIVEIRA XAUD

CPF: 946.580.992-68

Cargo: CONSELHEIRO(A) ESTADUAL SUPLENTE

Registro Profissional: A90642-5

Entidade: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Ato de designação: ATA DA POSSE DOS CONSELHEIROS ESTADUAIS TITULARES E SUPLENTES E ELEIÇÃO
PARA PRESIDENTE DO CAU-RR, DE 07/01/2015

Data do Ato de
designação: 07/01/2015

Data inicial do mandato: 07/01/2015

Data final do mandato: 31/12/2017

Informações adicionais
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5.3 AUDITORIA 
 

No âmbito de funcionamento dos CAU, tanto o nacional quanto os estaduais e do Distrito
Federal, uma das instâncias de controle é a realização de auditoria junto aos Conselhos de
Arquitetura  e  Urbanismo,  com  o  objetivo  de  garantir  a  observância  dos  princípios
constitucionais de legalidade, moralidade e eficiência na gestão pública. O processo é
realizado por empresa de auditoria independente especialmente contratada para tal fim. As
principais  conclusões  da  auditoria  realizada  no  CAU/UF  estão  no  documento  anexo
Relatório dos Auditores Independentes. Ressalta-se, ainda, a Comissão de Contas que
cumprem papel  similar,  efetuando  vistas,  observações,  sugestões,  recomendações  e
apontamentos sobre todas as contas (balancetes, balanços), orçamento anual, Plano de
Ação, reformulações e transposições, execução orçamentária (desempenho da arrecadação
e gastos por unidade de contas,  projeto/atividade),  e ainda análise dos relatórios com
informações gerenciais
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5.4 APURAÇÕES 
 

A COA-RR conforme está previsto na Resolução Nº 101 de 27/03/2015, a qual Dispõe
sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados
pelo  Conselho de Arquitetura  e  Urbanismo do Brasil  (CAU/BR)  e  pelos  Conselhos de
Arquitetura  e  Urbanismo  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  (CAU/UF), apreciou
trimestralmente as contas deste Conselho e fizeram as devidas recomendações a respeito
dos pontos a serem melhorados.

A  COA-RR  procurou  soluções  para  o  melhor  funcionamento  dos  processos
administratvos  e  financeiros  através  de  recomendações  e  sugestões  emitidas  por
deliberações e seguida enviadas para o pleno do CAU-RR para serem apreciadas. 

  Não foi identificado até o momento nenhum ilícito no CAU/RR e nem houve a necessidade
de instauração dessa estrutura.
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5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 
 

Não há na estrutura do CAU/RR estrutura de Gestão de Riscos.
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5.6 REMUNERAÇÕES 
 

Não há qualquer remuneração ou contraprestação aos conselheiros membros do colegia
d o  d o  C A U / R R ,  t r a t a n d o -
se de cargos honoríficos, em conformidade com o artigo 40, da Lei 12.378/2010, de criação
do CAU.
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE

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

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

BDO RCS AUDITORES
INDEPENDENTES –
SOCIEDADE SIMPLES

CPNJ DA CONTRATADA 54.276.939/0001-79

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

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

DATA DO CONTRATO 24/02/2017 VALOR DO CONTRATO R$247.581,78

SERVIÇOS CONTRATADOS

Execução dos trabalhos de análise, revisão e emissão de relatórios e pareceres sobre os
controles internos e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2016, quanto à posição financeiras e patrimonial do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil – CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal – CAU/UF.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O contrato assinado com a licitante em 29/02/2016 teve vigência prorrogada por mais 12
(doze) meses, contados de 1º/03/2017 a 28/02/2018 podendo, a critério da Contratante, e sob
condições vantajosas, ser prorrogado mediante termo aditivo, por sucessivos períodos, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 
 

Administrar informação é atividade essencial em todas as instituições, tal atividade está
mobilizando pessoal habilitado, dentro delas, no sentido de capacitá-lo, instrumentalizá-lo e
incentivá-lo à qualificação necessária para o exercício de sua função. São inúmeras e
variadas as origens e atividades de informação que circulam no CAU/RR, assim como os
profissionais que trabalham nessas atividades.

O quadro de pessoal do CAU/RR é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho -
 C L T ,  n o  q u e
couber pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, e também pela Portaria Normati
v a
CAU/BR nº 20. O quadro de funcionários é composto por empregados de carreira, admitidos
 a t r a v é s
de concurso público e por empregados lotados em cargos de livre provimento e demissão (g
e r ê n c i a s  e
assessorias). A carga horária estabelecida para esta unidade é de 30 horas semanais.
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6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

 

 

Força de trabalho da UPC
Introdução

O quadro de Pessoal do Conselho é composto por cinco cargos de Live Provimento,
sendo um de Assessoria das Comissões e Plenárias, uma Assessoria de Fiscalização,
Gerência Geral, Gerência Técnica e Gerência Administrativa Financeira.

 Contamos também com três cargos Efetivos: Contador, Assistente Administrativo e
Analista de Fiscalização.

Analise Crítica
O quadro de funcionários é reduzido, tendo em vista, que a nossa arrecadação é a

menor do Brasil, e dependemos dos repasses oriundos do Fundo de Apoio aos CAU UF
para arcar as despesas correntes do Conselho.

Assim sendo,  contamos com contratos de prestadores de serviços para as demais
atividades necessárias para o funcionamento do Conselho. 

Contamos com 01 (uma) Assessoria Jurídica e 01 (uma) Assessoria de Comunicação.

Informações adicionais
Para o exercício de 2016, foi aprovada em plenária, a qual foi prevista no plano de ação
anual de 2016, duas (02) gratificações para a estrutura funcional do CAU-RR, a de Chefe do
Setor Financeiro e a de Pregoeiro.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 3 3 0 0

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

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 3 3 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 3 3 0 0

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 5 4 1 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 8 7 1 0

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim
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1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 2 1

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 2 1

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 2 1

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 4 3

Detalhamento da estrutura da UPC
Introdução
A estrutura da UPC do CAU/RR foi formulado para o melhor desempenho dos trabalhos,
com os recursos humanos disponíveis em sua estrutura funcional.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 5 4 1 0

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 5 4 1 0

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 0 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 5 4 1 0

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 2 2 1 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 2 2 1 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 7 6 2 0

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

A quantidade de servidores frente às necessidades da unidade não é satisfatória por
operarmos com estrutura mínima de funcionamento e quantidade reduzida de empregados.
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O CAU/RR é enquadrado como CAU básico em virtude da arrecadação própria ser insuficiente para a manutenção de sua estrutura
administrativa e recebe ajuda financeira do Fundo de Apoio ao CAU Básico para atingir o valor mínimo para manutenção da sua estrutura
de funcionamento, conforme versa o Artigo 60 da Lei de criação do CAU (12.378/2010).

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
A  d i s t r i b u i ç ã o  d a  f o r ç a  d e  t r a b a l h o  f o i  r e a l i z a d a  l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a  q u a n t i d a d e  m í n i m a

d e  f u n c i o n á r i o s  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d a s  a t i v i d a d e s  i n d i s p e n s á v e i s  à  m a n u t e n ç ã o  d a  e s t r u t u r a
de funcionamento da unidade, como consta a seguir:

Atividade fim
01 analista de fiscalização

01 gerente técnico e de fiscalização

01 assessor de fiscalização

Atividade meio
01 assistente administrativo

01 assessor (a) das Comissões e Plenária 

01 gerente geral

01 contador
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6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

 

 

Despesas com Pessoal
Análise Crítica
A estrutura de pessoas é composta por servidores efetivos e servidores em cargos de livre provimento e demissão. São 3 servidores de
carreira, aprovados por concurso público, que ocupam os cargos de analista de fiscalização, contador e assistente administrativo. E 4
servidores ocupantes de cargos de livre provimento e demissão, que são: gerente técnico e de fiscalização, gerente geral, assessor das
comissões e plénaria e assessor de fiscalização.

Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
assist. e
previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 89.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.424,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 75.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.135,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2016 102.210,67 37.008,80 9.626,00 15.543,00 20.138,61 0,00 0,00 0,00 0,00 184.527,08

2015 103.037,19 36.255,11 8.460,00 3.925,54 15.548,01 0,00 0,00 0,00 0,00 167.225,85

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2016 159.230,67 0,00 11.227,25 17.637,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.694,92

2015 158.707,34 0,00 0,00 8.244,17 15.824,00 0,00 16.749,06 0,00 0,00 199.524,57

Servidores cedidos com ônus
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2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Servidores com contrato temporário

2016 50.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.008,00

2015 70.911,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.911,28

93



6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
 

A gestão de riscos é realizada no intuito de mitigar os riscos que possam comprometer o
s  o b j e t i v o s
institucionais relativos ao pessoal. A descrição dos cargos descrevem os requisitos mínimos 
p a r a
ingresso ou contratação, o plano de ação Capacitação, vinculado ao objetivo estratégico "Ca
p a c i t a r
dirigentes e colaboradores", vincula recursos para o aperfeiçoamento da equipe, como forma
 d e
otimizar as atividades exercidas por esses e eliminar riscos causados pela falta de qualificaç
ão profissional.
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 

O CAU/RR não contratou no exercício de 2016 mão-de-obra temporária.
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6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

O CAU/RR não possui área específica responsável pela gestão de TI por existir um
centro de serviços compartilhados que gera uma série de vantagens para os CAU/UF e para
a comunidade dos arquitetos e urbanistas como a melhor prestação de serviços em todo o
país  e  de  maneira  uniformizada;  economia  de  escala  na  compra  de  tecnologias  e
treinamento dos atendentes; e facilidade de atualização tecnológica, uma vez que o mesmo
sistema será usado em todas as unidades da federação.

 

O  Centro  de  Serviços  Compartilhados  (CSC)  gerencia  serviços  como  o  Sistema  de
Comunicação e Informação do CAU (SICCAU) e o Sistema de Inteligência Geográfica
(IGEO),  além de informações contábeis  e  gerenciais  internas do CAU.  Os custos são
compartilhados  entre  o  CAU/BR e  os  CAU/UF,  em conformidade  com as  obrigações
respectivas estabelecidas pela Lei 12.378/2010
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6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO
Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)
Não se aplica a unidade.

Atividades do Comitê Gestor de TI

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas

SISTEMAS EM PRODUÇÃO

PROJETOS DE TI
Análise crítica sobre os Projetos de TI

Avaliação de Riscos à continuidade do projeto

Informações adicionais

O CAU/RR,  em conjunto  com o  CAU/BR,  conta  com o  atendimento  do  Centro  de
ServiçosCompartilhados-CSC, conforme definido na Resolução n. 92 do CAU/BR, de 10 de
outubro de 2014, que compreendem os seguintes serviços:

a) Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
(SICCAU) nos módulos:

1  -  Gerencial:  Orçamentário,  Financeiro  e  Contábil,  Centro  de  Custo,  Patrimônio,
Passagens e Diárias, Almoxarifado, Compras e Contratos;

2 - Corporativo e Ambiente Profissional;

3 - Sistema de Informação Geográfica;

b) Serviço de DATA CENTER;

c) Rede Integrada de Atendimento (RIA), compreendendo:

97



 

1 - Serviço de Tele Atendimento Qualificado (TAQ);

2 - Serviço Telefônico de Tele Atendimento 0800;

3 - Rede Social Corporativa dos Arquitetos e Urbanistas;

  4 - Atendente Virtual.
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

 

ANEXO - Relatório de Imprensa CAURR 2016 (1).pdf - Vide anexo do tópico 7.1 no final da
seção

O s  c a n a i s  d e  a c e s s o  d o  C A U / R R
para o relacionamento com a sociedade e com os profissionais, são:

Site do CAU/RR 

www.caurr.org.br

Sede do CAU/RR 

Av. Santos Dumont, n. 1952, Bairro 31 de Março CEP:69305-105 - Boa Vista/RR

Telefones
55 95 3224-2967 

Rede Social Facebook: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima 

E-mail
atendimento@cauto.org.br
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 
 

A pesquisa de satisfação faz parte do planejamento estratégico do CAU/RR, trabalhada atra
v é s  d o
indicador que mede o atendimento aos profissionais e empresas cadastradas, e mede o índi
ce de satisfação com a solução da demanda. Conforme consta no item 4.5 - Indicador
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7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
O portal da transparencia do CAU passou por fase de reformulação para atendimento à
legislação vigente, com efetiva implantação e operacionalização no ano de 2016, o CAU/TO
disponibilizou as informações constantes do check-list obrigatório, porém ainda não migrou
para a nova plataforma.

Endereço do portal da transparência
www.caurr.org.br, aba "transparência"

Informações disponíveis ao Cidadão
No site do CAU/RR no ano de 2016 esteve disponível as seguintes informações: Prestação
de  contas  mensal  comtemplando:  gastos  com diárias,  gastos  com pessoal,  receitas,
despesas e demosntrativos contábeis, tas de reuniões plenárias, deliberações, portarias,
informações  sobre  licitações  e  listas  de  profissionais  e  de  empresas  cadastradas  no
conselho.

Análise crítica
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7.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

A sede do CAU-RR está em conformidade com a Lei de acessibilidade (Lei 13.146/2015).
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Relatório de Imprensa CAURR 2016
(1).pdf - Anexo do tópico 7.1

 



RELATÓRIO DE ANÁLISE

CAU/RR 2016

ECONOMIA DE MÍDIA ESPONTÂNEA

R$ 36.482,00



Mídia com maior 

número de notícias:                             
Site

Veículo com maior 

número de notícias:                             

FOLHA DE BOA VISTA ON-LINE - 
RR

Conteúdo:

Análise qualitativa das matérias
Notícias por tipo de texto
Direta/Indireta
Distribuição por mídia
Espaço ocupado na mídia
Análise qualitativa do espaço ocupado
Notícias por veículo
Valoração por veículo
Notícias por data de publicação
Notícias por estado
Considerações Finais

TOTAL DE
NOTÍCIAS 26



Apresento no diagrama a análise de mídia positiva, negativa e neutra. 

  

Análise positiva: foram matérias que saíram nos veículos de Imprensa de 

Roraima (Impresso, Rádio, TV e Web) que se referem ao Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de Roraima (CAU/RR) de forma positiva, isso quer 

dizer a mídia espontânea funcionou perfeitamente sem imprevistos. Nesta 

análise conta, inclusive, a data de celebração do Dia do Arquiteto e Urbanista. 

Análise Neutra: diz respeito aos assuntos que repercutiram na imprensa sobre 

arquitetura e urbanismo, mas que não citam diretamente o CAU/RR, bem 

como os assuntos relacionados a outras instituições como a Prefeitura de Boa

Vista e o Tribunal de Constas de Roraima (TCE/RR) que lançou a pedra 

fundamental da nova sede com desenho arquitetônico de Oscar Niemeyer. 

Análise Negativa: da conta das matérias da nova sede do CAU/RR onde uma 

pessoa morreu e sobre a invasão e incêndio do edifício. 

Análise qualitativa das matérias
Volume de notícias classificadas por polaridade.

3

16 - POSITIVA

3 - NEUTRA

7 - NEGATIVA

POSITIVA

61,5%NEUTRA

11,5%

NEGATIVA

26,9%



Em 2016 tivemos um número maior de matérias escritas e releases enviados 

pela Assessoria de Comunicação do CAU/RR (AsseCom). 

As entrevistas ficam por conta da TV e Rádio. Tivemos também notas em 

Colunas Sociais na Folha de Boa Vista e Jornal Roraima em Tempo. 

Notícias por tipo de texto
Volume de notícias classificadas por tipo de texto.
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20 - MATÉRIA

4 - COLUNA

2 - ENTREVISTA

Matéria

76,9%

Coluna

15,4%

Entrevista

7,7%



Clippamos mais matérias que relatam o CAU/RR do que as que apenas citam a 

Arquitetura e Urbanismo. Esta última serviu apenas para acompanhar o 

assunto na imprensa conforme já relatado anteriormente. 

Direta/Indireta
Volume de notícias por direta/indireta.
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23 - DIRETA

3 - INDIRETA

DIRETA

88,5%

INDIRETA

11,5%



Sem dúvida o gráfico mostra que estamos mais nos sites de notícias. Em 2016 

a Web nos prestigiou em 38,5 %. Seguida do Impresso (mais perene) com 

26,9%. Rádios com 19,2 %. E por último Televisão. A mídia de mais impacto e 

alcance financeiro, sem dúvida, é a TV (veremos nos demostrativos de quanto 

alcançamos).

Distribuição por mídia
Volume de notícias classificadas por tipo de mídia.
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10 - SITE

7 - IMPRESSO

5 - RÁDIO

4 - TELEVISÃO

Site

38,5%

Impresso

26,9%

Rádio

19,2%

Televisão

15,4%



Espaço ocupado na mídia
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TV: 954 segundos

WEB: 469 centímetros

Impresso: 188 centímetros

Rádio: 689 segundos



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo precisa ficar atento quanto as notícias 

que saem e aproveitar mais os espaços de mídia espontânea. Perder o espaço 

disponibilizado pela imprensa é perder também: confiabilidade, prestígio, 

dinheiro e estratégias. 

Na parte da resposta rápida da assessoria de imprensa no que tange a 

gerenciamento de crise, houve feedback positivo dos meios de comunicação 

e o Conselho não deixou de dar nenhuma resposta quanto aos dois episódios 

negativos ocorridos na nova sede, além de usar o tempo hábil a favor da 

instituição.

Análise qualitativa do espaço ocupado
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TV
3 - POSITIVA

0 - NEUTRA

1 - NEGATIVA

Web
5 - POSITIVA

0 - NEUTRA

5 - NEGATIVA

Rádio
3 - POSITIVA

2 - NEUTRA

0 - NEGATIVA

Impresso
5 - POSITIVA

1 - NEUTRA

1 - NEGATIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA POSITIVA

NEUTRA

POSITIVA
POSITIVA



Este ranking demostra claramente quais os veículos precisamos investir mais 

para alcançar outros resultados. Independente da estratégia de podcast 

gravados antecipadamente para envio de áudios relacionados a determinados 

assuntos, ainda sim precisa ser analisada com cuidado.  

Na TV Assembleia por ser nova no estado e de conteúdo exclusivamente 

parlamentar, conseguimos entrada e divulgar o VT 30" da Campanha do 

Arquiteto: "Somos nó que fazemos". Outras TVs públicas como TV Universitária  

e TV Cultura também divulgaram o material em forma de parceria e sem ônus 

para o CAU/RR.

Notícias por veículo
Ranking com 10 veículos de imprensa que mais noticiaram.
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RÁDIO RORAIMA AM 590 - RR
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A valoração de mídia espontânea ainda considero baixo, por falta de assuntos,

tempo de alguns conselheiros. Ainda assim conseguimos emplacar na 

imprensa de Roraima um valor considerável. 

O CAU/RR deixou de gastar R$ 36.482, 00 (Trinta e dois mil, quatrocentos e 

oitenta e dois mil reais) com mídia paga. Apenas com a centimetragem e 

minutagem conseguimos atingir este valor. Entretanto informo que ainda 

podemos aumentar este número em 2017 e investir também no 

impulsionamento do Facebook para otimizar esses resultados. 

Valoração por veículo
Ranking com 10 veículos de imprensa com maior valor publicitário.
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Notícias por data de publicação
Volume de notícias por data de publicação.
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As matérias divulgadas do CAU/RR atingem apenas o perímetro do nosso 

estado, o que nos dá segurança na manutenção da imagem institucional, mas 

isso não quer dizer que precisamos continuar na zona de conforto. 

Notícias por estado
Volume de notícias classificadas por estado
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RR: 26



O trabalho em 2017 continua e vamos aumentar esse números. Mas tudo 

depende de um trabalho conjunto de conselheiros, presidência, 

colaboradores e profissionais arquitetos e urbanistas. 

A Assessoria de Comunicação (Assecom) do CAU/RR promove acesso à 

imprensa de Roraima, bem como produz conteúdo para o site e faz a 

manutenção da imagem institucional. Comunicar é um processo de troca e de 

compartilhamento. Deve-se criar ações para fortalecer a imagem institucional, 

as responsabilidades, as regras, os processos, os serviços, produtos e 

resultados, as diretrizes, metas e objetivos. Comunicar é também ouvir, 

entender e perceber as pessoas. É estabelecer com os diversos públicos o 

canal permanente de diálogo, pelo qual, a informação possa fluir nos dois 

sentidos, ora como receptor, ora como emissor.  

Certamente as dificuldades serão vencidas quando "todos" os envolvidos 

compreendam esses processos. Este relatório segue com o Plano de 

Comunicação Institucional 2017.  

 

Considerações Finais
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TV: 954 segundos

WEB: 469 centímetros

Impresso: 188 centímetros

Rádio: 689 segundos



8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 
 

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro
de 2016, o CAU/RR obteve um Superávit Orçamentário no valor de R$ 53.145,93 do valor
arrecadado até o mês de dezembro de 2016.

O  CAU/RR  encerrou  o  exercício  com  um  Superávit  Financeiro  no  valor  de  R$
178.701,67.
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8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

Justificativa
A s  d e m o n s t r a ç õ e s  q u e  c o m p õ e m  a  p r e s t a ç ã o  d e  c o n t a s  d o  C A U - R R

f o r a m  e l a b o r a d a s  e m
consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Dir
e i t o
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do
s  m u n i c í p i o s  e  d o  D i s t r i t o  F e d e r a l ;  d o  D e c r e t o -
L e i  n º  2 0 0 ,  d e  1 9 6 7 ,  q u e  d i s p õ e  s o b r e  a  o r g a n i z a ç ã o  d a
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras Prov
i d ê n c i a s ;
das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios Fundamentai
s  d e
Contabilidade; do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado p
e l a
Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicad
a s  a o
Setor Público e Resolução CAU/BR n° 101, de 27 de março de 2015, que dispõe sobre
procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo C
onselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura.

As Demonstrações Contábeis e Financeiras que compõem o conjunto orçamentário, bem
 c o m o  o s
documentos que dão suporte às operações, são homologadas pelo Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, e auditadas por auditoria independente, obedecendo-
se a legislação de contabilidade pública e fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União -
TCU.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
1. A contabilidade pública brasileira passa atualmente por um processo de convergência

às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, levando a uma
mudança de realidade nos procedimentos de contabilização que passam a ter um enfoque
mais patrimonial e não meramente orçamentário.

2. Nesse contexto de adequação às práticas mais aderentes ao controle patrimonial, o
Conselho Federal de Contabilidade aprovou, por meio da sua Resolução CFC Nº 1.136 de
21.11.2008, a NBC T 16.9 - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
sobre Depreciação, Amortização e Exaustão estabelecendo critérios e procedimentos para o
registro contábil nas entidades públicas.

3. Em virtude da necessidade de aplicação dos registros de depreciação e amortização
ao controle de patrimônio das entidades públicas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Tocantins (CAU-RR) iniciou em 2012 a contabilização regular da depreciação e amortização
de seus itens de patrimônio. No entanto, os critérios para definição de vida útil dos bens e
consequentes  taxas  de  depreciação  e  amortização  lineares  aplicadas  carecem  de
normativo.  Desta  forma,  este  pronunciamento  se  faz  necessário  para  esclarecer  o
entendimento técnico aplicado desde 2012.
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4. O CAU-RR realizou suas primeiras aquisições de itens de patrimônio no ano de 2012
com a estruturação da sua primeira sede. Todos os bens adquiridos neste conselho federal
foram produtos novos, evidenciando que o valor adotado para registro e controle é o valor
de aquisição, sem necessidade de aplicação de estudo de reavaliação de bens.

5. Para configuração dos parâmetros de depreciação e amortização dos bens no sistema
próprio informatizado, SISPAT.NET, foram definidos os prazos de vida útil por tipo de bem
cadastrado com base nas instruções normativas específicas da Receita Federal, IN SRF Nº
4, de 30 de JANEIRO de 1985 e IN SRF Nº 162, de 31 de JANEIRO de 1998, e na realidade
aplicada ao CAU-RR.

6. Os bens de Móveis e Utensílios tem vida útil de 10 anos determinada pela IN SRF Nº
162. Como os móveis do CAU-RR representam, em sua grande maioria, mobiliários de
escritório para as atividades cotidianas dos funcionários do conselho, definiu-se a adoção
dos 10 anos para vida útil por não haver fator de aceleração para depreciação.

7. Os bens de Máquinas e Equipamentos tem vida útil de 10 anos determinada pela IN
SRF Nº 162. Como os condicionadores de ar e eletrodomésticos representam, em sua
grande maioria,  definiu-se a adoção dos 10 anos para vida útil  por não haver fator  de
aceleração para depreciação.

8. Instalações representam no CAU-RR as divisórias da sede do conselho. Como instrui
a IN SRF Nº 162, adotou-se a vida útil de 10 anos, por serem itens mais duradouros e com
menor interferência da constante inovação tecnológica.

9. Aos Veículos do CAU-RR foi definida a vida útil de 5 anos, conforme a IN SRF Nº 162
sugere a os automóveis. Como o automóvel do CAU-RR é de uso nas fiscalizações, bem
como rotinas administrativas, optou-se pela aplicação de 5 anos.

10. Os Equipamentos de Processamento de Dados configuram, em sua grande maioria,
os microcomputadores e notebooks do CAU-RR. Adotou-se a sugestão de vida útil de 5
anos  disposta  na  IN  SRF  Nº  4,  pois  são  bens  com  alta  necessidade  de  renovação
tecnológica.

11.  Mediante  as  justificativas  apresentadas,  a  definição  de  vida  útil  dos  bens  de
patrimônio do CAU-RR fica sintetizada no quadro abaixo:

Conta  contábilMóveis   e   utensílios:   10   anosMáquinas   e   Equipamentos:   10
anosInstalações: 10 anosVeículos: 5 anosEquipamentos de processamento de dados: 5
anos.

12. Valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança,
obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, deduzidos os gastos esperados para
sua alienação.  Para  todos os  bens foi  considerado o  percentual  de  10% para  o  valor
residual.

13. A vida útil dos bens de patrimônio interfere diretamente nas taxas de depreciação e
amortização lineares adotadas pelo SISPAT.NET ao realizar os procedimentos mensais do
CAU-RR, registrados contabilmente no SISCONT.NET.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
Quotas constantes. O valor da parcela que foi reconhecida no resultado como decréscimo
patrimonial, e, no balanço patrimonial, representada em conta redutora do respectivo ativo. 
O  v a l o r
depreciado e amortizado foi apurado mensalmente, tendo sido reconhecido nas contas de re
sultado do exercício.
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Taxas utilizadas para os cálculos
Conforme justificativa no item Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um
ativo

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido

1. As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão
, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

2. Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a co
n v e r s ã o ,
quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

3. Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valo
r de produção ou de construção.

4. Não houve investimentos por parte do Conselho.

5. O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado o
u avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção.

6. O Conselho não possui ativo intangível.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício

Informações adicionais
O processo de prestação de contas está composto pelas seguintes peças contábeis:

Balanço Patrimonial;

Balanço Orçamentário;

Balanço Financeiro;

Demonstração das Variações Patrimoniais;

Demonstração de Fluxo de Caixa;

Notas Explicativas.
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 
 

O acompanhamento dos custos da unidade é realizado através da implantação do planejam
e n t o
estratégico e do acompanhamento do plano de ação do CAU, que estabelece ações e metas
, e possibilita o  acompanhamento dos resultados por ação, atividade e/ou projeto.

121



8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - RR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 14.899.354/0001-24

812.657,67808.094,59Despesa Orçamentária826.268,61861.240,52Receita Orçamentária

2.000,00CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR826.268,61861.240,52RECEITA REALIZADA

812.657,679.477,92CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO826.268,61861.240,52RECEITA CORRENTE

798.616,67CREDITO EMPENHADO – PAGO35.891,2938.543,13RECEITAS DE CONTRIBUICOES

782.595,67DESPESA CORRENTE35.891,2938.543,13RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

477.264,35PESSOAL35.891,2938.543,13ANUIDADES

4.133,53MATERIAL DE CONSUMO66.046,6669.622,39RECEITA DE SERVIÇOS

99.248,02SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA241,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

184.760,51SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA65.805,6269.622,39
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

5.210,26ENCARGOS DIVERSOS13.905,7319.060,51FINANCEIRAS

11.979,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.118,771.038,27JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

16.021,00DESPESA DE CAPITAL12.786,9618.022,24ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

16.021,00INVESTIMENTOS1.589,881.389,61MULTAS SOBRE ANUIDADES

11.197,0816.632,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

708.786,22733.975,49TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.638,7139,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES

542,3139,00MULTAS DE INFRAÇÕES

1.096,30INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3



CAU - RR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

0,10RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

812.657,67CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

809.064,67DESPESA CORRENTE

489.234,80PESSOAL

11.930,32MATERIAL DE CONSUMO

102.240,58SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

188.718,41SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.731,80ENCARGOS DIVERSOS

11.208,76TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.593,00DESPESA DE CAPITAL

3.593,00INVESTIMENTOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS A PAGAR

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.348.593,22565.684,59Pagamentos Extraorçamentários1.352.325,71571.333,98Recebimentos Extraorçamentários

2.000,00Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

4.870,48Pagamentos de Restos a Pagar Processados9.477,92Inscrição de Restos a Pagar Processados

52.626,35Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados57.270,15Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

506.187,76Outros Pagamentos Extraorçamentários504.585,91Outros Recebimentos Extraorçamentários

173.679,68232.475,00Saldo em espécie para o Exercício Seguinte156.336,25173.679,68Saldo em espécie do Exercício Anterior

232.475,00Caixa e Equivalente de Caixa173.679,68Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3



CAU - RR

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

2.334.930,571.606.254,182.334.930,571.606.254,18Total:

Antonio Thiago Gomes Rocha

Contador

008.241.983-36

CRCRR  Nº 001636/O

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016

Página:3/3
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Balanço Orçamentário

CAU - RR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 14.899.354/0001-24

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-125.329,48861.240,52986.570,00980.577,00    RECEITA CORRENTE

-6.328,8738.543,1344.872,0041.438,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-6.328,8738.543,1344.872,0041.438,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-6.328,8738.543,1344.872,0041.438,00          ANUIDADES

-5.826,6169.622,3975.449,0074.556,00      RECEITA DE SERVIÇOS

-4.020,000,004.020,002.719,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES

-1.806,6169.622,3971.429,0071.837,00
        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

8.060,5119.060,5111.000,009.500,00      FINANCEIRAS

1.038,271.038,270,000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

7.022,2418.022,2411.000,009.500,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.389,611.389,610,000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

5.632,6316.632,6311.000,009.500,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

-120.761,51733.975,49854.737,00854.571,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

-473,0039,00512,00512,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

39,0039,000,000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-512,000,00512,00512,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-140.818,000,00140.818,00120.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-140.818,000,00140.818,00120.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-140.818,000,00140.818,00120.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/5



CAU - RR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-266.147,48861.240,521.127.388,001.100.577,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-266.147,48861.240,521.127.388,001.100.577,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

165.796,12782.595,67792.073,59792.073,59957.869,71961.377,00      DESPESA CORRENTE

42.273,99477.264,35486.134,97486.134,97528.408,96521.863,31        PESSOAL

35.090,17462.613,52471.484,14471.484,14506.574,31499.863,31          PESSOAL E ENCARGOS

7.183,8214.650,8314.650,8314.650,8321.834,6522.000,00          DIÁRIAS

7.342,514.133,534.133,534.133,5311.476,0417.000,00        MATERIAL DE CONSUMO

7.342,514.133,534.133,534.133,5311.476,0417.000,00          MATERIAL DE CONSUMO

15.201,5199.248,0299.535,0299.535,02114.736,53107.177,41        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.128,989.824,0210.111,0210.111,0215.240,0020.640,00          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

10.072,5389.424,0089.424,0089.424,0099.496,5386.537,41          DIÁRIAS

93.425,22184.760,51185.080,81185.080,81278.506,03288.957,28        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.331,0044.874,0044.874,0044.874,0057.205,0087.600,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

2.149,642.034,792.034,792.034,794.184,431.500,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

65.074,3183.984,1584.304,4584.304,45149.378,76136.016,28          SERVIÇOS PRESTADOS

13.870,2753.867,5753.867,5753.867,5767.737,8463.841,00          PASSAGENS

7.386,895.210,265.210,265.210,2612.597,1514.400,00        ENCARGOS DIVERSOS

7.386,895.210,265.210,265.210,2612.597,1514.400,00          ENCARGOS DIVERSOS

166,0011.979,0011.979,0011.979,0012.145,0011.979,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,003.941,003.941,003.941,003.941,003.941,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

166,008.038,008.038,008.038,008.204,008.038,00          CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO

144.297,2916.021,0016.021,0016.021,00160.318,29120.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/5



CAU - RR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

144.297,2916.021,0016.021,0016.021,00160.318,29120.000,00        INVESTIMENTOS

112.370,2816.021,0016.021,0016.021,00128.391,280,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

31.927,010,000,000,0031.927,01120.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

9.200,000,000,000,009.200,0019.200,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

319.293,41798.616,67808.094,59808.094,591.127.388,001.100.577,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,0053.145,930,000,00       SUPERÁVIT

266.147,48798.616,67808.094,59861.240,521.127.388,001.100.577,00       TOTAL

Antonio Thiago Gomes Rocha

Contador

008.241.983-36

CRCRR  Nº 001636/O

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016
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CAU - RR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,002.000,002.000,002.000,000,00DESPESA CORRENTE

0,000,002.000,002.000,002.000,000,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,002.000,002.000,002.000,000,00TOTAL:
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CAU - RR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDOCANCELADOSPAGOS
EM 31 DE

DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

1.072,500,004.870,485.942,980,00DESPESA CORRENTE

1.072,500,000,001.072,500,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,002.000,002.000,000,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,002.870,482.870,480,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.072,500,004.870,485.942,980,00TOTAL:

Página:5/5
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CAU - RR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

30.674,9553.773,33PASSIVO CIRCULANTE173.679,68265.224,60ATIVO CIRCULANTE

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

173.679,68232.475,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

0,0031.147,75CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.942,9810.550,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

0,001.601,85DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

22.644,8136.491,95PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

2.087,166.730,96DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO48.794,8954.451,76ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,000,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

48.794,8954.451,76IMOBILIZADO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO72.154,1672.154,16BENS MÓVEIS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO0,0016.021,00BENS IMÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO23.359,27C33.723,40C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO0,000,00INTANGÍVEL

30.674,9553.773,33  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - RR Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

222.474,57319.676,36  TOTAL222.474,57319.676,36  TOTAL

191.799,62265.903,03  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

191.799,62265.903,03  Resultados Acumulados

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

189.799,62265.903,03  SALDO PATRIMONIAL

5.292,400,00  PASSIVO PERMANENTE48.794,8987.201,36  ATIVO PERMANENTE

27.382,5553.773,33  PASSIVO FINANCEIRO173.679,68232.475,00  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

146.297,13178.701,67  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

Antonio Thiago Gomes Rocha

Contador

008.241.983-36

CRCRR  Nº 001636/O

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016

Página:2/2
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CAU - RR
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

823.834,81818.284,86VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA826.268,61892.388,27VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

479.727,34485.331,28PESSOAL E ENCARGOS35.891,2969.690,88CONTRIBUIÇÕES

439.559,82443.210,03REMUNERAÇÃO DE PESSOAL35.891,2969.690,88CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

439.559,82443.210,03REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS35.891,2969.690,88CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

40.167,5242.121,25BENEFÍCIOS A PESSOAL66.046,6669.622,39EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

40.167,5242.121,25BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS66.046,6669.622,39EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

332.898,71320.974,58USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO66.046,6669.622,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

11.930,324.133,53USO DE MATERIAL DE CONSUMO13.905,7319.060,51VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

11.930,324.133,53CONSUMO DE MATERIAL1.118,771.038,27JUROS E ENCARGOS DE MORA

311.655,79306.476,92SERVIÇOS1.118,771.038,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

81.212,50104.074,83DIARIAS12.786,9618.022,24OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

96.846,5565.978,59SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS12.786,9618.022,24MULTAS SOBRE ANUIDADES

133.596,74136.423,50SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS708.786,22733.975,49TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

9.312,6010.364,13DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO708.786,22733.975,49TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

9.312,6010.364,13DEPRECIACAO708.786,22733.975,49TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

11.208,7611.979,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS1.638,7139,00OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

11.208,7611.979,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,100,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

11.208,7611.979,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS0,100,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.638,6139,00DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

542,3139,00MULTAS ADMINISTRATIVAS

1.096,300,00INDENIZAÇÕES

823.834,81818.284,86Total das Variações Passivas :826.268,61892.388,27Total das Variações Ativas :

2.433,8074.103,41Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2



CAU - RR

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

826.268,61892.388,27Total826.268,61892.388,27Total

Antonio Thiago Gomes Rocha

Contador

008.241.983-36

CRCRR  Nº 001636/O

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,000,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Página:2/2
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CAU - RR

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 14.899.354/0001-24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

826.268,61861.240,52        RECEITA CORRENTE

35.891,2938.543,13          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

35.891,2938.543,13            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

35.891,2938.543,13              ANUIDADES

66.046,6669.622,39          RECEITA DE SERVIÇOS

241,040,00            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

65.805,6269.622,39            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

13.905,7319.060,51          FINANCEIRAS

1.118,771.038,27            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

12.786,9618.022,24            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.589,881.389,61              MULTAS SOBRE ANUIDADES

11.197,0816.632,63              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

708.786,22733.975,49          TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.638,7139,00          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

542,3139,00            MULTAS DE INFRAÇÕES

1.096,300,00            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,100,00            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.352.325,710,00        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00561.856,06        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

          CREDITO EMPENHADO – PAGO

0,00782.595,67            DESPESA CORRENTE

0,00477.264,35              PESSOAL

0,004.133,53              MATERIAL DE CONSUMO

0,0099.248,02              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00184.760,51              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,005.210,26              ENCARGOS DIVERSOS

0,0011.979,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.348.593,220,00        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

809.064,670,00            DESPESA CORRENTE

489.234,800,00              PESSOAL

11.930,320,00              MATERIAL DE CONSUMO

102.240,580,00              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

188.718,410,00              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.731,800,00              ENCARGOS DIVERSOS

11.208,760,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,000,00        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

0,00565.684,59        OUTROS DESEMBOLSOS

20.936,4374.816,32FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

Página:1/2
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CAU - RR
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

          Crédito Empenhado Pago

0,0016.021,00              INVESTIMENTOS

          Crédito Empenhado Liquidado

3.593,000,00                        INVESTIMENTOS

-3.593,00-16.021,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

17.343,4358.795,32GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

156.336,25173.679,68CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

173.679,68232.475,00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Antonio Thiago Gomes Rocha

Contador

008.241.983-36

CRCRR  Nº 001636/O

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016

Página:2/2
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 
 

Não houve determinações do TCU em 2016.

143



9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 
 

Não há recomendações.

144



9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

Não houve identificação de danos ao erário.

145



10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Anformações relevantes estão inseridas nos campos apropriados

146



11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

ANEXO - Declaração da Unidade Pessoal - CAU-RR - Vide anexo do tópico 11.1 no final da
seção
ANEXO - Deliberação COA - CAU-RR - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
ANEXO - Deliberação Plenária - CAU-RR - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
ANEXO - Notas Explicativas - CAU-RR - Vide anexo do tópico 11.1 no final da seção
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- Anexo do tópico 11.1
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR

Demonstrações contábeis
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

Conteúdo

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Balanço patrimonial

Balanço financeiro

Balanço orçamentário

Demonstração das variações patrimoniais

Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)
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1. Informações gerais

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo deRoraima – CAU/RR, 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 Especial, tendo sua estrutura e organização,
estabelecidos no Regimento Interno.

O Conselho está localizadoAv. Santos Dumont, n. 1952, Bairro 31 de Março
CEP:69305-105 - Boa Vista/RR.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade
aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) – Demonstrações
Contábeis.

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

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;

 Provisões para contingências, sempre que constituídas; e

 Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída;

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Entidade, sendo que os valores foram arredondados, de forma comparativa com as
demonstrações contábeis do exercício anterior.
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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 (Nota 10), a
estimativa para perdas em função do risco de crédito de clientes (Nota 6) e a provisão
para riscos trabalhistas e cíveis (Nota 14). Os valores definitivos das transações
envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou
liquidação.

3. Políticas Contábeis

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

3.2 Contas a receber de anuidades

As contas a receber de anuidades são inicialmente reconhecidas pelo valor estimado
em proposta orçamentária referente à previsão de receitas dos profissionais ativos no
banco de dados do CAU-BR, entretanto, os valores são ajustados aos valores
efetivamente realizados/arrecadados ao final do encerramento do exercício.Houve
reconhecimento de créditos a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas dos
exercícios 2012 a 2016 no valor de R$31.147,75, conforme relatórios 14 e 15 do SICCAU
– Sistema de Informação e Comunicação do CAU. É importante ressaltar, que foi
reconhecido apenas 80% dos valores a receber, uma vez que, de acordo com o artigo
30, I da Lei 12.378/10, 20% das receitas com anuidades constituem recursos do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR.

Quanto a necessidade de constituição de provisão para perdas de créditos, a Entidade
não registra a provisão para perda estimada para créditos de liquidação duvidosa, uma
vez que os controles de acompanhamento da inadimplência dos relatórios 14 e 15 do
sistema corporativo SICCAU só iniciaram em 2016. Dessa forma, não há histórico de
apuração de percentual de PCLD e nem critérios para definir um percentual. Acredita-
se que próximo exercício, haverá um comparativo dos relatórios de 2016 e 2017 para
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apuração do percentual de PCLD.

3.3Estoques

Os estoques são registrados ao custo médio de aquisição, sendo dada baixa
automática, uma vez que são aquisições para consumo imediato, não havendo
estocagem de materiais no Conselho.

3.4. Imobilizado

Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas
por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da Entidade.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo
método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, como
segue:

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

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 reconhecidos na
demonstração do resultado.

3.5. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros

Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso.

3.6. Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. Quando requerido, os

Anos

Máquinas e equipamentos 10
Veículos 5
Móveis e utensílios 10
Equipamentos de processamento de dados 5
Utensílios de copa e cozinha 10
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elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as
obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos
do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente,
sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

3.7. Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar
por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como
passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3.8. Provisões para riscos cíveis e trabalhistas

Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As
provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos
relacionados ao passivo.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da
Entidade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos cíveis e trabalhistas
estão descritos na nota explicativa nº 14.

3.9. Balanço Patrimonial

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.

3.10. Balanço Orçamentário

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

3.11. Balanço Financeiro

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.

3.12. Demonstração das variações patrimoniais

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 superávit patrimonial do exercício 2016 fechou num alto valor por motivos de
reconhecimento de créditos a receber de anuidades pessoas físicas e jurídicas dos
exercícios 2012 a 2016 no valor de R$ R$ 74.103,41, conforme relatórios 14 e 15 do
SICCAU – Sistema de Informação e Comunicação do CAU. É importante ressaltar, que
foi reconhecido apenas 80% dos valores a receber, uma vez que, de acordo com o
artigo 30, I da Lei 12.378/10, 20% das receitas com anuidades constituem recursos do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR.

3.13. Demonstração do fluxo de caixa

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.

4. Gestão de risco financeiro

4.1. Considerações gerais e políticas

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

As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas
demonstrações financeiras podem ser resumidos como segue:

a) Risco de Crédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao
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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 Explicativa nº 5, bem como
aos valores a receber (anuidades), descritos na Nota Explicativa nº 6.

O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está
substancialmente mitigado:

i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão preponderantemente
aplicados em instituições financeiras de primeira linha, cujos prazos de
vencimento são de curto prazo; e

ii) com relação aocontas a receber os valores estão anuidades a receber dos
profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da profissão as
anuidades precisam estar adimplentes.

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável
desses ativos.

Risco de mercado

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 instituições financeiras das
aplicações financeiras mantidas pela Entidade, conforme apresentada na Nota
Explicativa nº 4. O entendimento da Administração é de que o risco de taxa de
juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de
renda fixa com taxas atreladas à variação do DI, com insignificante margem de
alteração.

b) Risco de liquidez

O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar os
compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e passivos. A
previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Entidade por meio
do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
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5. Caixa e equivalentes de caixa

2016 2015

Caixa - -

Banco conta movimento -

Aplicações financeiras 232,47 173,67

232 174

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários
e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha,
cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de Depósito Interbancário
(CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é
registrada como receita no resultado corrente.

6. Créditos de curto prazo

2016 2015

Contas a receber de anuidades 31,14 -

( - ) Perda estimada para créditos de

liquidação duvidosa
- -

31 -
Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:

De 61 a 90 dias - -

De 91 a 180 dias 31,14 -

Perda estimada com créditos de liquidação

duvidosa - -

31 -

A Entidadenão registra a provisão para perda estimada para créditos de liquidação
duvidosa, uma vez que os controles de acompanhamento da inadimplência dos
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relatórios 14 e 15 do sistema corporativo SICCAU só iniciaram em 2016. Dessa
forma, não há histórico de apuração de percentual de PCLD, não há critérios
para definir um percentual. Acredita-se que próximo exercício, haverá um
comparativo dos relatórios de 2016 e 2017 para apuração do % de PCLD.

7. Demais créditos e valores à curto prazo

2016 2015

Adiantamento concedido a pessoal 1,60 -

Tributos a recuperar - -

2 -

8. Estoques

2016 2015

Material de escritório - -

Material de limpeza - -

Outros materiais - -

- -

9. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Outras despesas antecipadas - -

- -

Circulante 265,22 173,67

Não circulante 54,45 48,79

320 222
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10.
Imobilizado

Custo

Depreciação

Acumulada 2016 2015

Móveis e utensílios 29,25 9,4 19,85 26,91

Máquinas e Equipamentos 10,22 7,7 2,52 8,39

Utensílios de Copa e Cozinha

Veículos

Equipamentos de

Processamento de Dados
32,67 17,44 17,39 27,75

Total 72 35 40 63

Líquido

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:

Controladora 31.12.2015 Adições Baixas Depreciação 31.12.2016

Móveis e utensílios 27,7 1,55 - 9,4 20

Máquinas e Equipamentos 10,22 - 7,7 3

Utensílios de Copa e Cozinha - - -

Veículos - - -

Equipamentos de

Processamento e Dados
30,63 2,04 - 17,44

15

Total 69 4 - 35 38
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11. Intangível

2016 2015

Softwares - -

Outros intangíveis - -

- -

12. Fornecedores a pagar

2016 2015

Prestação de serviço - -

Fornecedor de materiais 0,3 5,94

Outros fornecedores 1 0

1 6

Abaixo o aginglist dos fornecedores em 31 de dezembro de 2016 e 2015:

2016 2015

A vencer

Vencidos: - -

Até 30 dias 1,39 5,94

De 31 a 60 dias - -

De 61 a 90 dias - -

De 91 a 180 dias - -

1 6
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13. Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais

2016 2015

Salários e encargos sociais 9 -

Provisão para férias e encargos sociais 36,49 22,64

IRRF a recolher - -

PIS e COFINS a recolher - -

Outros impostos a recolher - -

46 23

Passivo circulante 53,77 30,67

Passivo não circulante - -

54 31

14. Provisão para riscos processuais

Não houve provisões para riscos processos trabalhistas e cíveis envolvendo o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima.

15. Partes relacionadas

A entidade em 31 de dezembro de 2016 não possui coligadas, controladas ou
subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas
dessa natureza.

A remuneração dos Conselheiros corresponde àconcessão de diárias pela
participação em eventos realizados pelo sistema CAU-BR/CAU-UF, sendo
concedido o valor de R$ 89.424,00(oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais) em 2016.

Não há benefício concedido de uso de veículos aos diretores e membros dos
órgãos colegiados.

No exercício de 2016 não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-
emprego, plano de aposentadoria e de rescisão de contrato de trabalho.
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16. Despesas por natureza

Classificação por natureza 2016 2015

Pessoal e Encargos Sociais 471 474

Juros e Encargos da Dívida - -

Outras Despesas Correntes 321 3

Investimentos 16 338

Inversões Financeiras - -

Amorização da Dívida - -

Reserva de Contigencia - -

808 815

17. Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro
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18. Seguros

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes
considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A
cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2016, é assim
demonstrada:

Resultado Patrimonial 2016 2015

Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) 892 826

(-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) 818 824

(=) Superávit Patrimonial apurado 74 2

Resultado Orçamentário 2016 2015

Receita Orçamentária Arrecadada 861 826

(-) Despesas Empenhadas 808 815

(=) Superávit Orçamentário Apurado 53 12

Resultado Financeiro 2016 2015

Saldo Disponível Apurado 232 174

(-) Passivo Financeiro 54 33

(=) Superávit Financeiro Apurado 179 141



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de Reais)

16

Item Tipo de cobertura

Importância

segurada

Complexo das atividades Quaisquer danos materiais a edificações,

instalações e máquinas e equipamentos
-

Veículos Incêndio, roubo e colisão para 1 veículo -

Responsabilidade civil Responsabilidade civil -

Lucros cessantes Não realização de lucros decorrentes de danos

materiais -

-

19. Relacionamento com os auditores independentes

A Entidadenão contratou com seus auditores independentes outros serviços ao
não ser os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis.

20. Eventos subsequentes

Não houve eventos subsequentes.

Boa Vista/RR, 31 de dezembro de 2016.

Antonio Thiago Gomes Rocha
Contador CAU-RR

CRC-RR

Pedro Hees
Presidente do CAU-RR



Assinatura(s) 
 

 

 

171



12 - OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO 
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no final da seção
ANEXO - Parecer de Colegiado - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
ANEXO - Rol de Responsáveis - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
ANEXO - Relatório de Instância ou Área de Correição - Vide anexo do tópico 12.1 no final da
seção
ANEXO - Relatório de auditor independente - Vide anexo do tópico 12.1 no final da seção
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Os relatórios serão inseridos assim que disponíveis.
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Os relatórios serão inseridos assim que disponíveis.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 
 
 
Ao Conselho Federal e ao Conselho Diretor 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR 
Boa Vista - RR 
 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima – 
CAU/RR (“Entidade” ou “Conselho”), que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e 
orçamentário em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações das variações 
patrimoniais aumentativas e diminutivas e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Roraima – CAU/RR em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 
operações, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Ênfase 
 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à 
estrutura conceitual básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral 
pelas Entidades do Setor Público. A referida norma deverá nortear toda a contabilidade pública no 
Brasil, em convergência as internacionalmente aceitas, incluindo os principais conceitos que 
orientam a seleção das bases de mensuração de ativos e passivos das Entidades do Setor Público. Os 
efeitos decorrentes dessa normatização devem ser aplicados às demonstrações contábeis a partir de 
1º de janeiro de 2017. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
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Outros assuntos 

 
Saldos correspondentes comparativos 
 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, apresentadas para fins 
de comparação, foram anteriormente auditados por nós, o qual emitimos relatório de auditoria, em 
29 de abril de 2016, com modificação na opinião em relação aos seguintes assuntos: i) 
fundamentação quanto à vida útil dos bens do ativo imobilizado; e ii) ausência de divulgação de 
determinadas informações às demonstrações contábeis; iiI) limitação de escopo em relação aos 
passivos contingentes; iv) valores comparativos correspondentes não reformulados. Entretanto, 
conforme mencionado na seção “Ênfase”, o CFC publicou a NBC TSP – Estrutura Conceitual e os 
efeitos devem ser aplicados pela administração do CAU/RR a partir de 1º de janeiro de 2017. 
 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades 
do Setor Público (NBCASP), assim como pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente, se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis  
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:  

 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 

auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais; 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; 
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 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;  

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 

levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 

as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 

 
Brasília-DF, 31 de março de 2017. 

 

 

 
 
BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – RR 

 
 
 
Alfredo Ferreira Marques Filho      
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S - RR 
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Correição - Anexo do tópico 12.1

 



Os relatórios serão inseridos assim que disponíveis.



Rol de Responsáveis - Anexo do tópico
12.1

 



Os relatórios serão inseridos assim que disponíveis.
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